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Sammanfattning 

Alkoholmissbruk är ett stort folkhälsoproblem och detta är anledningen till att denna studie 

utförts. Utgångspunkten i studien är ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Studien visar att 

vägen ur ett missbruk är en evig lärprocess.  

För att ta sig ur ett alkoholmissbruk måste missbruket få en konsekvens som är av betydelse 

för missbrukaren. Många gånger handlar det om att hälsan i dess helhet eller den sociala 

omgivningen tar skada. Den betydelsefulla konsekvensen bidrar i sin tur till en insikt om att 

missbruket är ohållbart. Ett beslut fattas ofta successivt och i relation till omgivningen. För att 

upprätthålla ett missbruksfritt liv är stöd och acceptans från det sociala nätverket och 

samhället avgörande faktorer. Syftet med studien som genomförts är att med hjälp av ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling undersöka vilka omständigheter i en 

individs kontext som är avgörande för att personen ska kunna ta sig ur ett alkoholmissbruk. 

Empirin har samlats in genom fem intervjuer med människor som arbetar med frågor kring 

missbruk.  

 

Nyckelord: Alkohol, Lärande, Kontext, Faktorer, Hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

Alcohol addiction is a big public health issue and is the reason to why this study was made. 

Main focus of the study was a sociocultural perspective of learning.  

Results show that the way to handle an addiction is a lifelong learning process. To be able to 

recover from an alcohol addiction the addict must face a consequence that has an impact on 

the addict to make them want to change their ways, and is often health related or that the 

addict’s social environment is affected.  These consequences often contribute to an insight to 

the addict, that their behavior is untenable and a decision is gradually made by the addict with 

their social network, consisting of family and friends. To be able to maintain sober the addict 

is in great need of support and acceptance from their loved ones but also from society. The 

aim of the study was to evaluate which factors play an important role in the addict’s life when 

battling an addiction thru a sociocultural perspective of learning. The empirical data was 

collected through five interviews with people that had competence regarding addiction.  

Keywords: Alcohol, Learning, Context, Factors, Health.  



Förord 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till samtliga personer som deltagit i våra intervjuer. 

Utan er kunskap och erfarenhet inom området hade inte denna studie varit möjlig att 

genomföra.  

Vi vill även tacka vår handledare Ole Olsson för dina goda råd och synpunkter som hjälpt oss 

i vårt arbete. 

 

Hanna Jonsson & Mirella Dizdarevic 
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Introduktion  

Vad är ett missbruk? Då användandet av en substans eller ett preparat brukas på ett destruktivt 

sätt som påverkar individen själv eller dess omgivning kallas detta för ett missbruk (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). Ett missbruk leder ofta till ett beroende vilket innebär att en individ 

inte längre har kontroll över sitt användande av en viss substans (1177
1
, 2014). Genom att ofta 

dricka stora mängder alkohol är risken större att utveckla ett beroende.  Det finns olika sorters 

missbruk och beroende men i denna undersökning kommer fokus ligga på missbruk och 

beroende av alkohol, vilket i dagligt tal kan benämnas vid alkoholism. 

Historiskt sett benämns alkoholism som ett tillstånd av fortsatt konsumtion av alkoholhaltiga 

drycker trots att detta påverkar hälsan och det sociala livet i negativ bemärkelse. I Sverige är 

318 000 individer alkoholberoende och 128 000 alkoholmissbrukare. Detta innebär att 446 

000 individer är alkoholberoende eller alkoholmissbrukare i Sverige idag (Ramstedt et al. 

2014). Det finns med andra ord många människor som lever med ett missbruk av alkohol. 

Alkohol är en del av den svenska kulturen och är något vi socialiseras med vid tidig ålder, det 

betraktats som något normalt och näst intill viktigt vid sociala tillställningar. Alkohol 

förknippas ofta med “festligheter” och “glädje” men när den blir en del av vardagen eller 

snarare ett behov för att klara av vardagen förändras snart innebörden av drycken och blir 

snart ett problem för den egna och omgivningens hälsa. Med ett holistiskt perspektiv som 

utgångspunkt ses hälsan och världen i sin helhet. Hälsan och världen skapas i sammanhanget 

och är summan av dess delar. Det finns olika uttalade anledningar till att ett alkoholmissbruk 

uppstår, exempelvis genom ärftlighet, hur en individ mår eller beroende av kontexten, det vill 

säga den omgivning eller de sammanhang, en individ befinner sig i. Utgångspunkten i denna 

studie är att missbruk uppstår som ett resultat av sammanhanget som en individ befinner sig i. 

Trots kunskapsspridning kring alkohol och dess negativa konsekvenser på hälsan och stor 

medvetenhet om alkoholens mörka sidor kvarstår problemet som ett av våra större 

folkhälsoproblem (Systembolaget
2
, 2016). 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv är människan konstant i interaktion med sin omgivning 

och det är i relationen mellan dessa parter som utveckling och lärande sker (Säljö, 2010). I 

tidig ålder socialiseras vi med alkoholen och ett missbruk är således på samma sätt ett resultat 

av den process som uppstår mellan individen i fråga och dess omgivning. Individen går 

igenom samma process, låt oss kalla det för en förändringsprocess, då denne tar sig ur ett 

missbruk. Med ett hälsopromotivt (hälsofrämjande) perspektiv är det intressant att undersöka 

de omkringliggande faktorerna som är avgörande då en individ tar sig ur ett alkoholmissbruk, 

snarare än de risker som finns med beroendet eller det preventiva (förebyggande) insatserna 

som samhället redan skapat. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses det som att människor påverkas av den kontext som 

de lever i och interaktionen mellan människan och denna är avgörande för hur saker och ting 

artar sig. Av den anledningen är utgångspunkten för denna studie att det finns avgörande 

faktorer i den kontext som människan interagerar i som avgör om individen i fråga kommer 
                                                           
1
 1177 är sjukvårdsrådgivning på internet och en samlingsplats för information om hälsa och vård (1177, 2015).  

2
 Systembolaget är ett statligt företag som har monopol på försäljning av alkohol (Systembolaget, 2016). 
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klara av förändringsprocessen som vägen till ett missbruksfritt liv är. Dessa faktorer finns i 

kontexten och beslutet om ett uppbrott görs i interaktion med denna kontext. Utgångspunkten 

i studien är ett sociokulturellt perspektiv där vägen in i och ut ur ett missbruk kan ses som 

olika faser i ett lärande, där igenom kan detta också ses som ett pedagogiskt problem. Empirin 

har samlats in genom att intervjua individer som är kunniga och har erfarenhet inom området 

som undersöks, det vill säga med individer som arbetar inom olika fält för att hjälpa 

människor ur ett missbruk av alkohol. 

Bakgrund 

”40 flaskor vin, 108 starköl, 5 cider, 28 folköl och 129 nubbar” är statistik som Systembolaget 

(2016) använder för att beskriva hur mycket svensken i genomsnitt drack under år 2014. 

Orsaken till att ett beroende uppstår brukar vara en kombination av olika faktorer. De finns 

inga riktlinjer på hur mycket och hur länge man behöver dricka för att bli beroende av alkohol 

då det varierar från individ till individ (1177, 2016).  Forskare menar att sociala faktorer har 

stort inflytande på individer när det gäller alkoholkonsumtion och missbruk (IQ
3
, 2016). Dock 

talas det även om att alkoholmissbruk till viss del kan vara ärftligt eller snarare graden av 

tolerans mot alkohol (IQ, 2016). 

Begreppet tolerans är ett mått på hur mycket alkohol en individ tål. Varje gång en individ 

dricker alkohol höjs ribban för hur mycket alkohol individen måste dricka för att känna sig 

berusad. Gränsen för hur mycket en individ kan dricka innan hon/ han blir beroende varierar 

från person till person och därför når människor sin beroendegräns olika fort (IQ, 2016). 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) är det egentligen svårt att säga hur ett riskabelt 

alkoholbruk utvecklas eftersom olika forskare och undersökningar använder olika sorters 

mätmetoder och definitioner. De beskriver även att det finns ett problem med 

underrapportering och bortfall i dessa undersökningar och därför menar de att resultaten är 

svåra att generalisera. 

Det finns delade meningar kring varför ett alkoholmissbruk uppkommer. Egidius (2008) 

skriver exempelvis att kulturella faktorer, uppväxtförhållanden och umgängesvanor kan vara 

avgörande faktorer. I läkartidningen (Hagquist et al. 2013) skrivs det att psykisk ohälsa och 

alkohol har en nära koppling till varandra. 1177 (2016) menar vidare att det kan vara en 

kombination av olika faktorer som orsakar ett missbruk. 

 

Missbruk av alkohol kan leda till en rad olika negativa faktorer exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer eller till och med så långt som till självmord (IQ, 2016). Vidare skriver 

IQ (2016) att alkoholmissbruket inte enbart påverkar kroppen fysiskt utan även kan inverka på 

människan psykiskt i form av depression. 

 

                                                           
3
 IQ är ett dotterbolag till systembolaget som arbetar för att befolkningen ska få en smartare syn på alkohol 

(Systembolaget, 2016) 
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Förutom alkoholens påverkan på kropp och själ påverkas även personerna i individens 

omgivning. AA
4
 (2016c) skriver att alkoholister många gånger prioriterar att dricka alkohol 

framför sin familj, sina vänner och sitt arbete. De framhåller vidare att en alkoholist inte är 

redo att avsluta sitt beroende enbart för att någon i dess närhet önskar det. Fortsatt menar de 

att dryckesvanan är rotfäst i individens personlighet men att relationerna med individer runt 

omkring kan ha en uppenbar påverkan på hur allvarligt missbruket blir eller utvecklas (AA, 

2016b). 

Således finns det en stor problematik kring alkoholkonsumtionen och att missbruka alkohol. 

Trots att alkoholmissbruk ger negativa konsekvenser missbrukas ändå alkohol. Vad behövs 

för att bryta ett alkoholmissbruk? Denna studie har gjorts för att bidra till att så småningom 

finna en lösning på problemet. Detta leder oss i sin tur över till syftet och frågeställningarna 

för denna studie: 

Syftet och frågeställningar 

Missbruk av alkohol är som tidigare nämnts ett folkhälsoproblem som kvarstår trots att det 

gjorts väldigt många studier om hur man kan lösa detta problem. Syftet med denna studie är 

att med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling undersöka vilka 

omständigheter i en individs kontext som är avgörande för att personen ska kunna ta sig ur ett 

alkoholmissbruk. 

 Hur beskrivs den beslutsprocess som en individ går igenom då dem tar beslutet om att 

börja arbeta mot ett missbruksfritt liv samt vilka faktorer är avgörande för att personen 

ska ta detta beslut? 

 

 Vilka skeenden kan identifieras som är avgörande för att upprätthålla ett missbruksfritt 

liv? 

Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie. 

Inledningsvis beskrivs forskning gällande kulturen, omgivningen och den sociala påverkan på 

alkoholkonsumtionen. Avsikten är att bidra med en förståelse kring att alkohol är ett socialt 

fenomen som påverkar individen i dess kontext. Detta är således en aktiv lärande-och 

utvecklingsprocess, vilket kommer diskuteras vidare i diskussionsdelen. Vidare kommer 

forskning kring just faktorer som påverkar människor till att sluta missbruka att tas upp. 

Forskningen som presenteras visar vad individer som själva haft ett alkoholmissbruk säger 

kring frågan.   

Sociokulturella aspekter på alkoholkonsumtion 

Room (2013) talar i sin avhandling kring sociokulturella aspekter på alkoholkonsumtion. Han 

menar att det finns en mängd olika anledningar till varför alkohol används i olika kulturer. I 

                                                           
4
AA står för Anonyma alkoholister och är en internationell gemenskap för människor som har haft 

alkoholproblem(AA, 2016a) 
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vissa kulturer är det en källa till berusning och i andra är exempelvis öl praktiskt taget klassat 

som föda. Samhällen och kulturer skiljer sig med avseende på den kulturella ställningen till 

alkoholkonsumtion, i vissa religioner är till och med konsumtionen olaglig. 

Room (2013) framhåller att konsumtionen påverkas av sammanhanget och kulturen kring 

alkoholen och detta determinerar hur alkoholanvändningen artar sig. 

Room (2013) kommer fram till att konsumtion av alkoholhaltiga drycker är ett personlig 

beteende, men beteendet påverkas på flera nivåer av den sociala kontexten, kulturen och 

samhället som individen i fråga växer upp i. Sociala och kulturella faktorer påverkar när och 

hur mycket en person dricker: Exempelvis kan sådana faktorer inkludera förväntningar om att 

dricka efter kön, ålder och social ställning. Beslutet att dricka alkohol är således inte 

nödvändigtvis personligt, olika seder eller traditioner såsom att ”alla ska köpa en runda i 

baren” eller att utbringa en skål kan påverka en individ till att dricka oavsett personlig 

inställning till alkohol. Sociala, kulturella och samhälleliga reaktioner på den som dricker är 

också av vikt för en individs dryckesbeteende. Room (2013) framhåller att det är ett misstag 

att bara fokusera på de fysiska effekterna av alkohol på kroppen, eller de genetiska faktorerna, 

eller på egenskaper hos individen som dricker. Han menar att de sociala aspekterna är 

ofrånkomliga då vi talar om dryckesbeteende, detta då de sociala och kulturella mekanismerna 

kraftigt påverkar både människors beteende och dess konsekvenser. 

Den viktiga slutsats som Room (2013) drar är att alkohol är en del av den kontext som 

individen utvecklas i. Innebörden av att konsumera alkohol är något vi lär oss i interaktion 

med den omgivning vi växt upp i. Det är därför viktigt att undersöka alkoholkonsumtion i ett 

förhållande mellan individen och den sociala kontexten. 

Alkohol i olika kulturer 

Det har genomförts en undersökning i Finland och Italien för att belysa hur olika 

dryckeskulturer kan påverka individer i deras alkoholkonsumtion (Ronaldo et al.2012). I 

undersökningen beskrivs användningen av alkohol och den relation som unga människor 

bildar till alkohol som en socialisationsprocess. Denna undersökning har gjorts genom 16 

fokusgruppsintervjuer. Slutsatsen som dras i undersökningen är att alkohol och dess betydelse 

kan ta sig mycket olika former beroende på den dryckeskultur som en individ växer upp i. 

Mer exakt visar studien att de individer som vuxit upp i Italien har en positiv syn på sitt första 

möte med alkohol, tvärtom mot individerna som växt upp i Finland där det första mötet 

associeras med ett berusningstillfälle och är förknippat med en erfarenhet av berusning. 

Orsaken till detta tros vara skillnader i kulturen kring alkohol (Ronaldo et al. 2012). Kulturen 

kring alkoholen på olika platser har således en avgörande roll för hur individer socialiseras 

och utvecklar ett dryckesbeteende. 

Sociala skillnader 

En studie som Hemström (2002) genomfört syftar till att värdera alkohol som en bidragande 

orsak till socioekonomiska skillnaderna i dödlighet i Sverige.  Hemström (2002) skriver att 

det har visat sig att överdriven alkoholkonsumtion är en bidragande faktor som förkortar livet. 

Han kom även fram till att det finns ett samband mellan hög konsumtion av alkohol och 
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skillnader i socioekonomisk dödlighet i Sverige. Studien visar att individers livshistoria samt 

andra sociala faktorer kan bidra med en högre alkoholrelaterad dödlighet. Slutligen visar 

studien att alkohol klart bidrar till socioekonomiska skillnaderna i dödlighet. 

Familjerelationer och synen på alkoholism 

I en artikel skriven av Järvinen (2015) beskrivs en undersökning baserad på intervjuer med 25 

vuxna individer vars föräldrar har haft eller har ett alkoholmissbruk. Artikeln analyserar tre 

sätt att se på alkoholism, alkoholism som en sjukdom, alkoholism som viljemässigt beteende 

och slutligen alkoholism som ett socialt fenomen. Hon kom fram till dessa tre synsätt genom 

att fråga intervjupersonerna “vad alkoholism är”, det visade sig nämligen att 

intervjupersonerna hade olika syn på detta. Relationen till föräldrarna hade viss inverkan på 

denna syn. Järvinen (2015) beskriver hur intervjupersoner som haft en relativt god relation till 

sina föräldrar kallade alkoholism en sjukdom, intervjupersonerna som menade att alkoholism 

var ett val hade ett mer kallt förhållande eller inget förhällande alls med sina föräldrar. Den 

sista gruppen hade ett mer neutralt förhållande till sina föräldrar och menar att alla människor 

har en benägenhet att kunna bli missbrukare och att detta missbruk är beroende av den 

omgivning som individen växt upp på. Vilket föjande citat illusterar väl, “It’s a matter of 

chance and in what direction you’re pushed by your surroundings.” (Järvinen, 2015, s818). 

Dessa individer beskrev alkohol som en del av vardagen. Skillnaden mellan denna grupp och 

de andra två grupperna är att de själva sa att de druckit för mycket under någon period i sitt liv 

då de varit i sammanhang eller i en livssituation där alkohol framställdes som något “vanligt”. 

Det som visas i den ovan nämnda studien är att det finns en bred uppfattning om vad 

alkoholism faktiskt beror på och att denna uppfattning kan påverka relationen mellan 

individer med alkoholmissbruk och deras sociala nätverk. Den tredje uppfattningen som 

beskrivs i studien är även den intressant då alkohol ur det perspektivet ses som ett socialt 

fenomen vilket är gemensamt med det perspektiv som används i denna studie. 

Sammanfattning av forskning med inriktning på kontextens påverkan 

Av forskningen framgår det att alkohol är en del av den kontext som en individ utvecklas i 

(Room, 2013). Vilket vidare visades då det fanns ett samband mellan socioekonomisk status 

och alkoholrelaterad dödlighet (Hemström, 2002). Socioekonomisk status är en kontextuell 

faktor och påverkar den alkoholkultur som människor växer upp i. Vilket stödjer Rooms 

(2013) tanke om att en individs konsumtion av alkoholhaltiga drycker påverkas på flera nivåer 

av den sociala kontexten, kulturen och samhället som individen i fråga växer upp i trots att det 

är ett personlig beteende. Sociala och kulturella normer kan i sin tur även påverka när och hur 

mycket en person dricker, exempelvis är kön, ålder och social ställning sådana faktorer som 

bidrar till normer kring hur mycket alkohol som bör drickas. Room (2013) menar därför att 

alkoholkonsumtion är ett beslut som inte enbart är personligt. I Järvinens studie (2015) 

beskriver vissa av intervjupersonerna att alkohol var en del av vardagen, vilket stödjer 

studiens utgångspunkt om att kulturen kring alkoholen påverkar konsumtionen. Människans 

konsumtion av alkohol är därför påverkad av faktorer på så väl samhällsnivå ner på 

individnivå. Vilket kan summeras som så att kulturen som finns på olika platser kring alkohol 

bidrar till att individer socialiseras till att använda alkohol på olika sätt vilket även Ronaldo et 

al.(2012) menar. Detta påverkar således även risken för att bli beroende. 
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Det finns således forskning som visar att kontexten och kulturen påverkar 

alkoholkonsumtionen. Ovanstående tidigare forskning har bidragit till att denna studie utgår 

från ett sociokulturellt perspektiv. 

Positiva faktorer 

I en studie som genomförts av Von Greiff et al. (2011) har förändringsprocessen i samband 

missbruksbehandling undersökts. Fokus låg på att identifiera faktorer som var viktiga för att 

behålla en positiv förändring. Studien genomfördes genom 40 intervjuer med klienter som 

återhämtat sig från alkohol och drogmissbruk och de frågor som undersöktes var följande: 

 

1. Vilka faktorer beskrivs som viktiga för att initiera en förändringsprocess? 

2. Vilka faktorer beskrivs som viktiga för att inte återgå till missbruk? 

 

Resultaten som presenteras kan delas in i två kategorier nämligen interna respektive sociala 

faktorer. Bland de interna faktorerna var levnadsätt, fysisk och psykisk hälsa avgörande 

faktorer som talar för en positiv förändring. Bland dessa interna faktorer var individen själv 

den som påverkade mycket av förloppet i positiv riktning. Många som beskrev en förbättrad 

psykisk hälsa som indikator på en förändringsprocess i positiv riktning menade att dem i 

större utsträckning kunde acceptera sig själv och andra människor, känna glädje och tillit. 

Dem som lyfte den fysiska hälsan som indikator på en positiv förändring beskrev att de bland 

annat orkade mer. De sociala faktorerna innefattar socialt närverk och sysselsättning.  Det 

sociala nätverket i form av nya och förbättrade relationer var en indikator på en positiv 

förändring. Sysselsättning som indikator på en förändring i positiv riktning beskrev klienterna 

som ett nytt arbete eller bostad (Von Greiff et al. 2011). 

Vad som bidrar till att en förändringsprocess påbörjas är den egna viljan och insikten om att 

vara i behov av en förändring på grund av exempelvis familjen men för dem flesta handlade 

det om en inre vändpunkt. Ofta infinner sig denna vändpunkt efter att en individ sjunkit lågt 

eller intervjupersonen beskriver det ”kört sig själv i botten”. För andra var det hälsa och 

sjukdom som var vändpunkten ofta på grund av en laddad händelse relaterad till hälsa eller 

sjukdom. Andra klienter lyfte fram dramatiska händelser i familjen eller med nära anhöriga 

som en väckarklocka. De beskriver att anledningen är individuell (Von Greiff et al. 2011). 

Det visade sig att hälsa, socialt nätverk och viljan är tre avgörande faktorer för att behålla ett 

missbruksfritt liv. De beskriver närmare att arbetet, familjen och kunskapen dem fått under 

tidigare behandling är sporrar och skapar motivation till att ha ett missbruksfritt liv (Von 

Greiff et al. 2011). 

Skam och skuld 

En studie gjord med 150 deltagare och som genomförts av Breanna et al. (2013) visar att 

individer med alkoholproblem upplever en högre nivå av ilska. Ilska som uppkommer på 

grund av skam. Faktorerna, ilska och skam, påvisas i studien ha en negativ effekt på 

individernas förståelse kring sitt missbruk. En ökad förståelse visas vara en potentiell 
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mekanism för att minska de negativa effekterna som tär på återhämtningen hos individen. 

Individer med alkoholmissbruk känner ofta känslan av skam eller skuld, orsakat av 

alkoholproblemen. Skam involverar en uppfattning av känslorna av värdelöshet samt 

kraftlöshet medan skuld kan beskrivas som ett bristfälligt beteende där man står i skuld till en 

annan individ (Breanna et al. 2013). 

Således menar författarna att individens skam kan komma att påverka återhämtningen hos 

alkoholmissbrukarna. Aspekten är intressant då skam och skuld kan kopplas till den sociala 

kontexten som individen befinner sig i. 

Blomquist (1999) har genomfört en studie gällande individer som har tagit sig ur sitt missbruk 

på egen hand respektive med hjälp av behandlingar. Studien är baserad på 96 individer som 

varit alkoholmissbrukare och haft allvarliga alkoholproblem i minst fem år. 58 av dessa var 

vid intervjutillfället som hölls, stabilt missbruksfria sedan tre år tillbaka, varav hade 20 löst 

sina problem med hjälp av behandling. 10 individer hade kommit ur sitt missbruk med hjälp 

enbart hjälp från AA och de övriga 28 utan någon organiserad hjälp, de vill säga genom 

självläkning och här även kallade “självläkarna”. 

Resultatet som är relevant för denna studie, visar att självläkarna haft en mindre utsatt 

uppväxt, jämfört med de informanterna med behandling. Vidare visar resultatet att den grupp 

som hade svagast sociala resurser, var den som trots upprepade behandlingserfarenheter inte 

hade slutat missbruka vid intervjutillfällena. Ytterligare ett intressant resultat som studien 

presenterar är att självläkarna rapporterar att de redan ett år innan sitt uppbrott, gjort olika 

förändringar med hopp om en bättre framtid. 

Blomquists (1999) studie visar alltså att den sociala kontexten, de vill säga, bland annat, stöd 

från de sociala relationerna, har en stor betydande roll för de individer som tar sig ur 

missbruket på egen hand. 

Sammanfattning av forskning med inriktning på viktiga faktorer 

För att ta sig ur ett alkoholmissbruk påvisar den tidigare forskningen att insikten om att vara i 

behov av att göra en förändring som avgörande då andra delar i en individs kontext påverkats 

i negativ bemärkelse. Hälsa, sjukdom och dramatiska händelser är indikatorer som bidrar till 

en sådan insikt menar Von Greiff et al. (2011). Det handlar om en vändpunkt menar dem. 

Vilka faktorer som beskrivs vara utmärkande och som indikerar att en individ är på rätt väg är 

att den psykiskt och fysiska hälsan förbättras, individerna lär sig acceptera sig själv och andra 

människor, känna glädje, tillit och slutligen förbättras även de sociala relationerna som 

individen har. Breanna et al. (2013) menar att om individen i fråga känner skuld eller skam 

kommer detta påverka återhämtningen i negativ bemärkelse därför är acceptans som Von 

Greiff et al. (2011) beskriver en viktig aspekt på återhämtning. Det är många människor med 

alkoholmissbruk som självläker vilket innebär en återhämtning från alkoholmissbruket på 

egen hand. Blomquist (1999) beskriver i sin studie att människor som självläker ofta haft en 

mindre utsatt barndom och mer sociala resurser. 
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Slutligen visar det sig att hälsa, socialt nätverk och viljan är tre avgörande faktorer för att 

behålla ett missbruksfritt liv. Von Greiff et al. (2011) beskriver närmare att arbetet, familjen 

och kunskapen är sådana kontextuella sporrar som skapar motivation till att ha ett 

missbruksfritt liv. Dessa tidigare studier har före detta missbrukares perspektiv, av den 

anledningen är det intressant att studera olika professionella yrkespersoners perspektiv i denna 

studie. 

Teoretisk referensram 

Under denna rubrik presenteras de teorier och modeller som används för att tolka och 

analysera det empiriska materialet. I denna studie används ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande för att undersöka vägen ur ett missbruk. Vidare används transteoretiska modellen 

[TTM] för att öka förståelsen kring den process som individer går igenom då de slutar att 

missbruka alkohol. Slutligen beskrivs det holistiska perspektivet på hälsa som är den 

utgångspunkt som denna studie använder för att se på fenomenet hälsa. 

Sociokulturellt perspektiv 

“Människor kan inte undervika att lära” (Säljö, 2010,s 28). Säljö (2010) menar som i citatet 

illustrerar att människor inte kan undvika att lära, vara sig det dem lär är något bra eller rent 

av dåligt. Anledningen till att detta citat får inleda detta stycke kommer snart förklaras mer 

ingående. 

Säljö (2010) menar att det läggs stort fokus på huruvida människor lär eller inte lär i dagens 

forskning och menar istället att större fokus borde läggas på att vad människor lär sig av de 

situationer som de ingår i. Han menar att människor kanske inte behöver fråga hur utveckling 

och lärande fungerar i mekanisk bemärkelse utan snarare i vilken riktning sådana förlopp tar 

(Säljö, 2010). Han fortsätter förklara att detta är ett viktigt antagande i ett sociokulturellt 

perspektiv. Detta tar oss tillbaka till citatet som inledde detta stycke “Människor kan inte 

undvika att lära”. Vi lär oavsett om vi vill det eller inte.  

Enligt Säljö (2010) och hans beskrivning av det sociokulturella perspektivet lär människan i 

interaktion med sin omgivning via olika kulturella redskap eller verktyg. Då det talas om 

redskap eller verktyg i sociokulturell bemärkelse handlar det inte om verktyg ur en 

verktygslåda utan snarare resurser som människan gett betydelse och som således gör det 

möjligt för oss att interagera med vår omgivning. Språket ses som ett av de viktigaste 

redskapen då de gör det möjligt för oss att just interagera på ett klart och enkelt sätt. För att 

förtydliga, varje ord är ett sådant sociokulturellt verktyg och har en betydelse som i ett 

sammanhang skapar en mening och gör det möjligt för en individ att sprida kunskap och 

lärande. Säljö (2010) beskriver att interaktionen mellan människor är avgörande för lärande. 

Människor är en del av den kultur dem lever i och i kulturen skapas betydelsen av tankar, ord 

och ting, vilket bidrar till ett sammanhang och till omgivning som individer interagerar med 

och slutligen lär av. Lärande bidrar till utveckling och av denna anledning är lärande något 

som är viktigt. Säljö (2010) menar att lärande är människans mest utmärkande drag, 

människans förmåga att ta vara på erfarenheter och att använda dessa i framtiden. 
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Dessa erfarenheter behöver inte ens vara individens egna utan något han/ hon lärt sig från en 

annan individ. Människan är läraktig. Det nämndes ovan att människor inte bara lär det som 

är bra, vi lär och tar efter även det som är mindre bra. Människan lär sig att ha fördomar, 

generalisera, röka, dricka alkohol och så vidare. Säljö (2010) beskriver att användandet av 

exempelvis berusningsmedel inte ens behöver ge en positiv effekt för den individ som dricker 

eller förtär det för första gången ska göra det igen. Detta då omgivning och de individer i den 

redan tillskrivit berusningsmedel en betydelse som förmedlats till den människa som testar 

berusningsmedlet för först gången och människan är ju som tidigare nämnt läraktig. På 

samma sätt som Säljös (2010) uttalande förklarar varför en individ börjar med ett beteende 

som inte är bra förklarar den även varför en individ tar beslutet att sluta. Det handlar åter igen 

om en läroprocess. Konsekvenserna av missbruket blir mer negativa än positiva vilket 

individen kommer att uppfatta i interaktion med kontexten. 

Den transteoretiska modellen [TTM] 

Transteoretiska modellen [TTM] eller ”Stages of change” (Carlo et al. 2004) som den heter på 

engelska är en modell som används för att beskriva hur en förändringsprocess går till. Den 

används för att beskriver hur individer går igenom olika stadier då dem genomför en 

beteendeförändring. TTM beskriver en förändring via fem steg, dessa är: 

 Förnekandestadiet (pre-contemplation) 

 Begrundandestadiet (contemplation) 

 Förberedelsestadiet (preparation) 

 Handlingsstadiet (action) 

 Vidmakthållandestadiet (maintenance) 

I förnekandestadiet har individerna ännu inte förstått att deras beteende är ett problem och en 

beteendeförändring är därför inte aktuell. Även om signifikanta andra påpekar att individen är 

i behov av en förändring kommer individen själv inte tycka att detta är nödvändigt. 

I begrundandestadiet har individen fått insikt om sitt problem och börjat fundera kring 

lösningar men är ännu inte redo för att påbörja en beteendeförändring. 

I förberedelsestadiet gör individen de sista justeringarna och förbereder sig på att påbörja sin 

förändring. Individen kan fortfarande vara obeslutsam och kan därför behöva lite övertalning 

för att verkligen ta steget till handlingsstadiet. 

I handlingsstadiet genomförs aktivt den förändring som planerats och som individen förberett 

sig på. I detta stadium är individens engagemang en viktig indikator för en lyckad förändring. 

Slutligen kommer förhoppningsvis individen att nå vidmakthållandestadiet vilket innebär att 

förändringen bidragit till ett nytt bestående beteende. För att vidmakthålla ett nytt beteende 

krävs ständigt och ihållande engagemang. Vid brist på engagemang sker lätt återfall vilket 

vanligtvis för individen tillbaka till förnekandestadiet eller begrundarstadiet. Återfall kan ske 

när som helst under processens gång och det är väldigt ovanligt att inte få ett återfall. Återfall 

är ingen förlust, snarare ses det som en tillfällighet att lära av sina misstag. 
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TTM används ofta för att sluta röka. I denna studie kommer denna modell användas för att 

förklara och öka förståelsen kring den process som individer går igenom då de slutar att 

missbruka alkohol. 

Holistiskt perspektiv på hälsa 

Hälsa kan ses ur en rad olika perspektiv men i denna studie ses den ur ett holistiskt perspektiv.  

Förutom den fysiska och psykiska hälsan, innebär det även att upplevelser, tankar, känslor 

och andra företeelser inkluderas i hälsobegreppet (Svensson et al. 2010). Kroppen och själen 

ses som sammankopplad och bidrar därför till en helhet. Då en del fallerar påverkar de 

helheten. Den individ som har förmågan att förverkliga alla sina vitala mål anses ha hälsa 

(Svensson et al. 2010).  Det holistiska perspektivet på hälsa i denna studie avser att bidra med 

en förståelse kring hur alkoholmissbruk kan påverka hälsan och således prägla hela individens 

liv. 

Metod 

Under denna rubrik presenteras urvalet, insamlingsmetoden samt hur bearbetningen av 

empirin gått till. En diskussion kring validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etiska 

ställningstaganden presenteras. 

 

Urval 

Intervjupersonerna i studien arbetar aktivt med individer som missbrukar eller har missbrukat 

alkohol. Dessa intervjupersoner har funnits genom privata och professionella nätverk med 

andra ord har ett bekvämlighetsurval genomförts (Deacon et al. 1999).  Alla tillfrågade 

intervjupersoner tackade ja till att medverka i en intervju. Personerna kontaktades via telefon. 

Efter en kort presentation av den tänkta studien blev dem tillfrågade om dem ville medverka i 

en intervju. I sökandet av intervjupersoner gjordes inget medvetet val gällande kön då detta 

inte var av relevans på grund av studiens syfte. I studien medverkade tre kvinnor och två män. 

Intervjupersonerna hade skilda befattningar men alla arbetade aktivt med 

missbruksproblematik. Inga specifika organisationer valdes ut då urvalet skulle göras, dock 

önskades en så stor spridning bland yrkena som möjligt för att få en bredd med avseende på 

kompetenser och erfarenheter inom området.  

Det empiriska materialet i den föreliggande studien bygger på fem intervjuer. Nedan följer en 

kort beskrivning om intervjupersonerna och deras olika befattningar:  

 Intervjuperson, 1: Personen arbetar på ett öppet boende för människor med bland 

annat missbruksproblematik som behöver stöd i vardagen. Personens befattning kallas 

för “boendestödjare” och för att arbeta inom detta område är personen utbildad som 

undersköterska. 
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 Intervjuperson, 2: Denna person kallas också för “boendestödjare”. Personen arbetar 

på ett behandlingsboende där arbetsuppgiften är att arbeta med människor som har ett 

missbruk. Personen är utbildad som undersköterska.  

 

 Intervjuperson, 3: Denna person arbetar som arbetsledare inom en förening med syfte 

att hjälpa människor som vill finna vägen ur missbruk och kriminalitet. 

Intervjupersonens roll är att motivera andra individer till bland annat ett missbruksfritt 

liv och har stor erfarenhet inom ämnet.  

 

 Intervjuperson, 4: Intervjuperson nummer 4 är utbildad arbetsterapeut som har 

befattningen “samordnare” och “KBT-terapeut” inom sin kommun. KBT, en 

förkorning för “kognitiv beteendeterapi”, anger att tonvikten ligger på samspelet 

mellan individen själv och den omgivning som sker här och nu. Genom KBT som 

behandlingsmetod lär man sig att hantera sitt beteende genom sina tankar. Personen är 

även utbildad inom mindfulness. Mindfulness, även kallat medveten närvaro, syftar till 

att vara medveten om det som händer i nuet. Vidare innehar personen en utbildning 

inom att bedöma individeras arbetsförmåga.  

 

 Intervjuperson, 5: Den sista person som har intervjuats arbetar som socialsekreterare 

på en mottagningsenhet. Personen har tidigare under 6 månaders tid praktiserat på ett 

behandlingshem för missbrukande individer. Intervjupersonen är utbildad socionom.  

 

Dessa intervjupersoner arbetar inom olika arenor och kan därför på olika sätt bidra med 

kunskap ur olika perspektiv. Studien syftar inte till att kunna generalisera de resultat som 

framkommer snarare eftersöks en variation av erfarenheter och synpunkter. De 

Intervjupersoner som har tillfrågats har därför olika kompetenser inom området vilket bidrar 

till en bred inblick inom ämnet alkoholmissbruk. 

Insamlingsmetod 

Syftet med studien är som tidigare nämnts att med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och utveckling undersöka vilka omständigheter i en individs kontext som kan vara 

avgörande för att personen ska kunna ta sig ur ett alkoholmissbruk. Med fokus på att studera 

professionella yrkespersoners upplevelser kring ämnet låg beslutet om intervjuer nära till 

hands. Intervjun skedde ansikte mot ansikte för att kunna avläsa ansiktsuttryck och rektioner 

vilket inte hade kunnat ske via en telefonintervju. Genom att mötas i verkligheten kan en 

djupare relation mellan intervjupersonerna och intervjuare skapas (Eriksson-Zetterquist et al. 

2015). Detta skapar i sin tur ett förtroende mellan båda parter som vilket kan leda till ett 

djupare samtal. 

För att genomföra intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 2) som grund. 

Intervjuguiden sändes ut till respondenterna innan intervjun för att ge dem en chans att 

förbereda sig. Som inspiration till den använda intervjuguiden har tidigare studier och andra 

guider inom samma ämne studerats. Intervjuguiden är utformad efter fyra teman, “utbildning 

och tidigare arbetslivserfarenheter”, “alkoholism”, “vägen ur alkoholism” och slutligen “efter 
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uppbrottet”. Avsikten med detta var att besvara syftet och frågeställningar som beskrivs ovan. 

Dessa teman används för att kategorisera frågorna och således underlätta intervjutillfället. 

Frågorna i intervjuguiden är kopplad till de teorier som behandlats i denna studie. 

Intervjuguiden som använts är av semi-strukturerad karaktär med avsikt att skapa en öppnare 

intervju där respondentens svar är i fokus.  

Första kontakten med de olika yrkespersonerna togs via telefon då även studiens syfte 

presenterades. Tid och rum för intervjuerna bestämdes efter respondenternas önskemål. En av 

respondenterna föreslog att intervjun skulle utföras på respondentens egen arbetsplats, en 

annan utfördes på allmän plats och de övriga tre intervjuerna utfördes hemma hos var och en 

av respondenterna. Enligt Eriksson-Zetterquist et al. (2015) väcker familjemiljö vissa känslor 

hos intervjupersonerna vilket gör att personerna i fråga kan komma att vilja representera sig 

på ett speciellt sätt för att uttrycka sin identitet, däremot om intervjun sker på individens 

arbetsplats kan personen istället vilja framstå som en bra medarbetare eller chef. Detta kan 

innebära att svaren på frågorna som ställs i intervjun kan komma att bli olika på grund av den 

miljö som intervjun sker i. Detta diskuteras vidare i metoddiskussionen.  

Intervjuerna inleddes med att deltagarna blev informerade om studiens syfte, deras frivilliga 

medverkan, anonymiteten som råder samt om att materialet som de delar med sig av endast 

kommer att användas i enlighet med studiens syfte och därefter raderas. Den beräknade tiden 

för var intervju var 30 minuter, dock kom istället samtalen till att bli 45 minuter långa då vissa 

frågor besvarades djupare än vad vi förutspått och resulterade i en längre diskussion. Med 

respondenternas samtyckte spelades samtliga intervjuer in med hjälp mobiltelefon.  

Samtliga intervjuer transkriberades därefter vilket innebär att det inspelade materialet 

ordagrant skrevs ner, med anledning till att få en klar bild av sammanhanget och inte endast 

en översikt av vad som sägs. Detta är viktigt för att tolkningen av materialet ska bli så korrekt 

som möjligt i förhållande till sammanhanget, vilket även Eriksson-Zetterquist et al. (2015) 

belyser som viktigt. De tankar som uppstod då materialet transkriberades dokumenterades 

parallellt med transkriberingen. När all transkribering slutfördes analyserades detta 

tillsammans med den övriga dokumentationen, utifrån studiens syfte. 

Bearbetning av data 

Analysen av datamaterialet inspirerades av en Interpretativt fenomenologisk analys 

(Interpretative Phenomenological Analysis, IPA) (Back et al. 2015). Analyssättet är en 

metodansats där tolkningsarbetet är centralt, detta sker genom att kartlägga och analysera ting 

i sitt sammanhang. Med en IPA modell är kvalitativ data det som eftersöks och det är därför 

lämpligt att använda sig av intervjuer. Med denna typ av datainsamlingsmetod bör individerna 

som ingår i studien ha gemensamma erfarenheter. I denna studie var den gemensamma 

erfarenheten deras yrken. Individerna som deltog behandlade eller arbetade alla med 

människor som har eller har haft missbruksproblematik. Utgångspunkten i IPA är individuella 

och delade erfarenheter, trosuppfattningar, perspektiv och förklaringar som presenteras av 

intervjupersonerna. Det som intervjupersonerna säger blir tolkat, kartlagt och analyserat på en 

kontextuell nivå (Back et al. 2015).  
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IPA har sitt ursprung i hälsopsykologin och syftet med denna sorts analys är utforska 

människors syn på världen och att anta deras subjektiva perspektiv i så stor utsträckning om 

möjligt. Metoden är en vidare utveckling av hermeneutiken (Back et al. 2015) vilket handlar 

om att tolka, förstå och förmedla människors upplevelse av olika fenomen (Westlund, 2015). 

Vidare vilar den även på fenomenologin som intresserar sig för att identifiera och beskriva 

fenomen samt människors erfarenheter och upplevelser (Back et al. 2015). Med dessa 

utgångspunkter är inte målet med studien att kunna generalisera materialet utan snarare bidra 

med människors upplevelser och erfarenheter om ett visst fenomen.  

Som tidigare nämnts transkriberades materialet och analyserades tillsammans med den övriga 

dokumentationen. För att analysera materialet utifrån IPA (Back et al. 2015) är det lämpligt 

att utgå från fyra steg: 

1. Påbörja analysen  

Först lästes transkriptionerna och de tankar och reflektioner som uppkom under 

läsningen antecknades. Teman och olika idéer som framkom skrevs ner. Back et al. 

(2015) menar att man kan använda tre olika grupper för att sortera materialet vilket 

även gjordes i denna studie, dessa är:   

- Beskrivningar: olika händelser, skeden och känslor där till 

- Språkliga kommentarer: känslomässiga reaktioner 

- Begreppsliga uttryck: meningar som kan illusterar ett begrepp 

  

2. Att identifiera beskrivande teman  

I detta steg lästes transkriberingen igenom ännu en gång och även de anteckningar 

som gjorts. Därefter utformades några beskrivande teman som materialet sorterades in 

under. 

 

3. Att Formulera huvudteman 

I det tredje steget jämfördes de olika beskrivande teman som presenterades ovan. 

Detta gjordes för att utforma huvudteman som senare kunde användas i resultatdelen. 

Dessa utformades genom att gemensamma nämnare hittades vid samtliga 

intervjutillfällen. De teman som kommer användas för att presentera resultatet är 

“insikt”, “beslut och återfall”, “den sociala drycken”, “miljö” och slutligen “stöd”. 

 

4. Sammanfatta i en översiktstabell 

Slutligen görs en sammanfattande översiktstabell över de huvudteman, beskrivande 

teman och de citat som använts för att utforma dess teman. Detta gjordes för att få en 

översikt och för att göra det möjligt att på ett så tydligt sätt som möjligt kunna få fram 

resultat som svarar på det syfte och frågeställningar som studien har. 
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Etiska överväganden 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principerna inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) beskriver. Varje intervjuperson 

har innan intervjun fått ta del av intervjuguiden med ett medföljande informationsbrev (Se 

bilaga 1). Informationsbrevet inleddes med information kring studien i enlighet med 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare informerades intervjupersonerna om att 

deras medverkan var frivillig och att dem när som helst kan avbryta intervjun, med hänvisning 

till samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Därefter i informationsbrevet beskrivs det att 

intervjupersonernas medverkan kommer att vara anonym och att de uppgifter som uppges 

kommer att behandlas enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Slutligen 

informeras intervjupersonerna om att materialet dem bidrar med endast kommer att användas 

i enlighet med studiens syfte och att det kommer att raderas då arbetet är slutfört, detta för att 

uppfylla det fjärde och sista kravet som är nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Det är viktigt att bedriva forskning för att förbättra människors hälsa och livsvillkor 

(Vetenskapsrådet, 2002) men det är även viktigt att skydda människan i forskningen och 

därför är det viktigt att ta hänsyn till de fyra krav som vi beskrivit ovan.  

Ämnet, alkoholism, som behandlats i denna studie är ett viktigt ämne att forska kring då 

alkoholism som tidigare nämnt är ett av Sveriges större folkhälsoproblem (Systembolaget, 

2016). Ämnet är dock känsligt då ett alkoholmissbruk många gånger har lett till skam och 

problem för individen med alkoholproblem. I studien har människor som arbetar med 

individer som har eller har haft alkoholproblem intervjuats. Detta urval har bidragit till en viss 

distans mellan forskare och de utsatta personerna. Detta då inte individer med eller före detta 

alkoholproblem blivit intervjuade och såldes blir intervjuerna inte lika personliga/känsliga. 

Denna distans har underlättat de etiska övervägandena men de etiska kraven har ändå tydligt 

blivit behandlade. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

För att kunna generalisera sina resultat är det viktigt att ha en god validitet och reliabilitet. 

Begreppen används för att beskriva hur bra insamlingen av empirin fungerat samt för att få en 

uppfattning kring om det som mäts är det som ska mätas enligt studiens syfte. I denna studie 

har vi arbetat med dessa begrepp kontinuerligt då såväl datainsamling som det efterföljande 

arbetet. Empirin till denna studie har samlats in genom intervjuer som bidragit med kvalitativ 

data och som sedan analyserats. Då en studie utförs på detta sätt räcker det inte endast med att 

noga överväga valet av datainsamlingsmetod utan arbetet för att upprätthålla en god validitet 

och reliabilitet är viktigt även i analysen. Analysen sker genom att det som sagts i 

intervjuerna, vilket ofta är personliga upplevelser och tankar tolkas vilket i sin tur även bidrar 

till resultaten. 

Reliabilitet innebär pålitlighet eller tillförlitlighet för den aktuella studien och det innebär att 

om studien skulle utförts på samma sätt av en annan forskare eller student hade dem funnit 

samma resultat (Bjereld et al. 2009). Detta är dock svårt att uppnå då empirin samlats in via 

intervjuer där kvalitativ data samlats in. Alla intervjuer är unika och därav är det svårt att 

säkerställa att den kvalitativa data som samlats in kommer se likadan ut om studien utförs 



15 
 

igen. För att ändå få en så god reliabilitet som möjligt har ett tydligt syfte och frågeställningar 

presenterats. Med följer också intervjuguiden som använts och en strukturerad beskrivning av 

genomförandet av studien i fråga. 

Validitet innebär att det som en studie syftar till att mäta faktiskt mäts (Bjereld et al. 2009). 

Kvalitén på intervjuerna och tillförlitligheten hos de aktuella intervjupersonerna är faktorer 

som påverkar validiteten. I denna studie har det inte varit av vikt att söka efter rena sanningar 

utan snarare att får höra intervjupersonernas tankar och erfarenheter inom ämnet och framföra 

dessa som ett bidrag till forskningen inom området. För att i studien uppnå en god validitet 

utformades intervjuguiden så att den svarade på det syfte som studien har. I resultatet 

presenteras noga övervägda teman som på ett tydligt och strukturerat sätt svara till de 

frågeställningar som ställts, detta svara således även på syftet. Kvalitativa studier har generellt 

sett hög validitet då exempelvis en intervjusituation är flexibel (Djurfeldt et al. 2010). Under 

intervjusituationerna hade intervjuarna en chans att kunna anpassa frågor för att få fram svar 

på det som var relevant för studien. Vilket ökade chansen att mäta det som studien ämnade 

mäta.  

Slutligen bör det tilläggas att denna studie inte syftar till att kunna generalisera de resultat som 

framkommer, snarare syftar studien till att fånga några individers bild och upplevelse av 

verkligheten och det problem som undersöks. 

Metoddiskussion  

För att undersöka vilka faktorer i en individs kontext som är avgörande för att individen ska 

kunna ta sig ur ett alkoholmissbruk vore det möjligen optimalt att intervjua individer som 

tidigare missbrukat alkohol. I avsnittet “tidigare forskningen” beskrivs emellertid en studie 

som undersökt denna synvinkel och därför var det mer intressant att undersöka detta ur en 

professionell synvinkel där människor som arbetar aktivt med alkoholproblematik fick 

uttrycka sin mening.  

Människor som arbetar professionellt med dessa frågor har en viss distans till problemet i 

fråga, därför blev inte intervjuerna lika personliga som en intervju med en före detta 

missbrukare hade kunnat bli. Det kan resultera i att intervjuerna inte blir lite känsliga och 

således kommer de riktiga sanningarna fram. Eriksson-Zetterquist et al. (2015) skriver att 

intervjusituationen är ett tillfälle där intervjupersonen kan vilja imponera på den person som 

är intervjuare. Det kan bidra till att intervjupersonen förvränger den riktiga sanningen i hopp 

om att verka bättre. Bjereld et al. (2009) menar att denna förvrängda sanning även kan 

påverka validiteten i studien. Då individer inte talar sanning mäts heller inte det som studien 

ämnar mäta och således blir inte resultaten riktiga. I denna studie är det viktigt att 

intervjupersonernas sanna upplevelser av hur saker och ting är framkommer då det är deras 

personliga sanningar som bidrar till resultatet. Risken för förvrängda sanningar mildras då 

urvalet i denna studie varit människor som arbetar med problemet snarare än människor som 

haft problemet.  

Eriksson-Zetterquist et al. (2015) menar att det kan bli en ojämn maktfördelning vid 

intervjutillfället och att individen som blir intervjuad kan känna sig förhörd. Detta har i 

studien undervikts genom att intervjuerna varit öppna och diskussioner har fått flöda fritt. 
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Intervjuarna har även varit noga med att påpeka att det är intervjupersonerna som är 

experterna inom området.  

Vidare menar Eriksson-Zetterquist et al. (2015) som tidigare nämnts att miljön för 

intervjutillfället är avgörande för hur personen uttrycker sig och sin identitet. En av 

intervjuerna genomfördes på personens arbetsplats vilket därför kan ha påverkat 

intervjupersonens svar. Detta är en aspekt att ta hänsyn till. Hade personernas intervjusvar sett 

annorlunda ut om samtliga blev intervjuade i ett identiskt rum med en identisk intervju? 

Frågan går inte att besvara men möjligtvis kan resultatet av intervjun sett annorlunda ut.  

I studien har intervjuer utförts med människor som på olika sätt arbetar med 

missbruksproblematik. Yrkespersonerna arbetar med missbrukare som är på olika nivåer i sitt 

missbruk och således behandlas begreppet missbrukare och alkoholmissbrukare väldigt brett i 

denna studie. Satens folkhälsoinstitut (2010) menar att missbruk är då användandet av en 

substans eller ett preparat brukas på ett destruktivt sätt som påverkar individen själv eller dess 

omgivning. Denna definition har studien utgått från. Då definitionen är bred uppkom tanken 

att intervjuerna kanske endast skulle ha utförts på individer inom samma yrke och låtit dem 

definiera begreppet. Däremot är studiens syfte presenterat på ett sådant sätt att 

yrkespersonernas befattning inte är det centrala utan snarare deras kunskap om 

missbruksproblematik vilket även är den gemensamma nämnaren för intervjupersonerna. I 

studien har det setts som en fördel att intervjupersonerna haft olika yrken då detta även 

innebär att dem har olika erfarenheter inom området. Den breda definitionen av missbrukare 

som använts är där av även passande. På grund av studiens syfte är det inte heller centralt ta 

skillnad på “lätt” eller “grov” missbrukare.  

Resultat  

Nedan presenteras resultatet som framkommit under intervjuerna med individer som aktivt 

arbetar med missbruksproblematik. Resultatet representerar samtliga intervjupersoners 

uttalande kring alkoholmissbruk. Det framförs som tidigare nämnts under olika teman 

nämligen “insikt”, “beslut och återfall”, “den sociala drycken”, “miljö” och slutligen “stöd”. 

Insikt 

Samtliga intervjupersoner har varit eniga kring frågan om vad som är avgörande för att en 

individ ska ta ett beslut om att börja arbeta mot ett missbruksfritt liv. Intervjupersonerna 

beskrev att det handlar om att komma till en personlig insikt. Dem beskrev dock även att vissa 

människor kanske aldrig får denna personliga insikt. Vidare förklarade dem att det aldrig är 

någon annan än den missbrukande individen själv som kan ta beslutet. Det hjälper med andra 

ord inte att någon annan säger till individerna att dem bör sluta och ofta har individerna svårt 

att erkänna att dem faktiskt har ett problem. Sociala påtryckningar av familj, kommun och 

andra myndigheter kan leda till att konsekvenserna av missbruket blir för jobbigt och att 

individen då gör beslutet om att göra något åt sitt missbruk. Insikten kan infinna sig av olika 

anledningar men infinner sig dock ofta då alkoholmissbruket ger någon negativ konsekvens 

för individen. 
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Den negativa konsekvensen eller händelsen behöver inte enligt intervjupersonerna vara stor 

eller traumatisk. Det som är avgörande är vilken betydelse händelsen har för individen själv. 

Då en person inser eller uppfattar de vinster som finns med att göra en förändring kan detta 

vara en avgörande faktor för att fatta beslutet. När de vinster som alkoholen gett inte längre 

väger upp för de negativa konsekvenser som det ger är tanken om en förändring nära till 

hands.  

Vilka faktorer som i sin tur leder till denna insikt kan som tidigare beskrivits ske av olika 

anledningar. Samtliga av de intervjuade personerna tar upp att den fysiska och psykiska 

hälsan kan vara en sådan avgörande faktor. Ett sådant avgörande tillfälle kan vara som 

exempelvis en av intervjupersonerna beskrev, att missbrukaren hamnar på sjukhus och får 

beskedet om att en fylla till kommer leda till döden. Andra faktorer som också beskrivits av 

intervjupersonerna är exempelvis att missbrukarens anhöriga ställer ett ultimatum där valet i 

princip står mellan alkoholen och dem. Missbruket brukar vid detta skede ha gått väldigt långt 

och varat under en längre tid. Beslutet kan fattas på grund av att missbrukaren en dag 

uppmärksammar att andra människor och individen själv tar skada, en förändring blir då 

nödvändig om det inte ska gå ”rent åt helvete”, citerat av en intervjuperson.  

Konsekvenserna av alkoholmissbruket uppkommer inte förens efter ett tag, hade 

konsekvenserna uppkommit direkt hade människor inte blivit missbrukare. När dessa 

konsekvenser uppkommer kan individerna uppleva att dem tappar fotfästet eller tappar 

kontrollen vilket kan vara obehagligt och bidra till en insikt.   

Beslut och återfall  

Vanans makt är stark och därför är det svårt för en missbrukare att med omedelbar verkan 

sluta missbruka alkohol. Intervjupersonerna menade att beslutsprocessen för ett sådant beslut 

sker successivt och som tidigare nämnts menar samtliga intervjupersoner att något i 

missbrukarnas liv måste ha skett för att missbruket skall upphöra. Beslutet som fattas är därför 

successivt på så sätt att missbrukarnas handling till att sluta missbruka inte sker direkt. 

Intervjupersonerna menade att missbrukarna behöver förberedas mentalt innan en förändring 

till ett nyktert liv kan ske.  

Trots att beslutet är taget menar samtliga intervjupersoner att återfall är en vanlig företeelse.  

Orsaken bakom ett återfall beror på bristen av reflektion. En av intervjupersonerna menar 

vidare att man under livets gång ständigt måste stanna upp och reflektera över sina beslut. 

Brist på reflektion kan leda till att man tappar greppet om situationen och att man således tar 

ett beslut om att ta sig ett återfall. Beteendet kring ett missbruk är svårt att bryta och individer 

med alkoholmissbruk måste därför arbeta med beteendet kring missbruket samt vanorna 

därtill. Då dessa annars kommer kvarstå och att suget efter alkohol kommer triggas igång när 

individen hamnar i situationer där suget uppkommer. Beteendet måste ändras på så sätt att 

vinsterna som ses med alkoholmissbruket utvecklas till att bli förluster istället och där av inte 

anses som lika betydelsefulla längre. Sker inte denna förändring, kommer missbrukaren enligt 

samma intervjuperson kunna åka in och ut på behandlingshem ett flertal gånger utan någon 

skillnad i sitt beteende. Individer med ett alkoholmissbruk har under en lång tid förändrat sin 

moral och således flyttat på sina barriärer och gränser vilket har påverkat deras värderingar. 



18 
 

En av intervjupersonerna berättade att nya verktyg behövs för att göra en förändring, för att 

kunna läka och se över sina förändrade värderingar. Detta behöver göras för att kunna 

förändra alkoholbegäret. Deras sätt att tänka måste därför behandlas. En av intervjupersonerna 

illustrerade detta på följande sätt:  

“Första gången när man har tagit ett beslut så tror jag att man tömmer all alkohol man har 

hemma och bestämmer sig för att “nu ska jag inte göra detta mer”. Dock brukar det inte 

funka, för det är samma sak som att man bara försöker ta bort en bit i ett stort pussel, som är 

din vardag” 

Personen menar således att det inte räcker att ta bort en bit av pusslet, snarare måste samtliga 

bitar ändras. Det är en lärandeprocess, en individ med ett fördetta missbruk måste lära sig 

hantera sina tankar och känslor i förhållande till alkohol. Gamla beteenden, vanor och mönster 

måste därför brytas för att minska risken för ett återfall. Dessa måste bearbetas och förändras. 

Det hjälper inte att endast förändra en del av livet då alkoholmissbruket varit en del av 

helheten, en del av vardagen. Intervjupersonerna menar vidare att människorna måste lära sig 

att reflektera och tänka på ett nytt sätt för att undanhålla lusten att dricka alkohol. 

Den sociala drycken 

Den acceptansen som råder i samhället kring alkohol menar samtliga intervjupersoner har en 

bidragande effekt på dagens alkoholkonsumtion då en stor del av missbrukarna är de som 

dricker i sin hemmiljö. Att alkohol till och med serveras till vuxna på barnkalas reagerar en av 

intervjupersoner på. Personen beskrev att man nästan blir idiotförklarad när alkohol avstås 

och att orsaken bakom detta beror på den sociala acceptans som drycken fått i dagens 

samhälle. Är man inte en av dem som sitter på parkbänken så anses alkohol vara acceptabelt 

att förtära både i sin hemmiljö och vid andra tillställningar. En av intervjupersonerna beskrev 

att många människor förknippar ordet “alkoholmissbrukare” med de alkoholmissbrukare som 

sitter på parkbänken men förklara vidare att den stora delen missbrukare finns i det fördolda. 

Alkoholmissbruk är således en “smygsjukdom”.  

I dagens samhälle är det inte en ovanlig företeelse att åka till Tyskland för att köpa alkohol för 

fler tusen, det är ett väl accepterat socialt beteende. Att ta ett eller flera glas fin whiskey efter 

ett långt arbetspass är även det en vanlig företeelse och detta ses inte som något problem, 

enligt en av intervjupersonerna. Det finns ofta goda och socialt accepterade skäl till att dricka 

alkohol. 

Skillnaderna i de samhällsklasserna som finns idag är inte av någon betydelse för hur 

alkoholmissbruket artar sig bland individer med olika socioekonomisk status menar 

intervjupersonerna. “Vem som helst kan vara alkoholist” säger en annan och syftar även här 

på att den sociala acceptansen som alkohol har fått bidrar till att missbrukare många gånger 

kan dölja sitt problem även vid sociala tillställningar.  

Samtliga intervjupersoner menar som sagt att alkohol och den socioekonomiska statusen inte 

har ett samband dock att alkohol i de högre klasserna förtärs i de fördolda. En av 

intervjupersonerna upplevde att alkoholmissbruk uppmärksammas lättare i dem lägre 

samhällsklasserna då individer som tillhör den högre klassen hittar sätt att dölja sitt missbruk i 
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större utsträckning. Detta för att upprätthålla en fasad. Alla vill nämligen framstå att vara en 

fin kärnfamilj som är lyckliga och framgångsrika enligt intervjupersonen.  

Miljö  

Samtliga intervjupersoner är enade om att närmiljön behöver bytas ut för att inte falla tillbaka 

till ett alkoholmissbruk. Att byta miljö kan många gånger vara svårt då det lockar att återgå 

till det gamla livet med familjen, de gamla vännerna och arbetet. Detta kan dock vara riskfullt 

då det även är i det gamla livet som de gamla vanorna finns och det är där missbruket 

uppstått. Det kan därför uppstå svårigheter med att hålla sig nykter i detta “gamla livet”.  

En annan intervjuperson menar att återfall har att göra med hur psykiskt stark eller svag en 

individ är. Personen menar att de kan hända saker i livet som gör att de är lättare att “ta till sig 

flaskan” och att så självklara saker som vardagssysslor kan vara skrämmande och upplevas 

som ångestladdade vilket kan vara en bidragande faktor till återfall. “Vad har man att gå 

tillbaka till?” är ett citat från en intervjuperson som menar på att det sker många återfall med 

anledningen till att missbrukarna sitter alldeles ensamma med sitt problem. 

Vidare menar en av intervjupersonerna att det är viktigt att förflytta sig för att kunna bygga en 

grund till ett missbruksfritt liv. Missbrukarna bör därför överväga om den tidigare miljön är 

lämplig att komma tillbaka till eller inte. Dock menar en av intervjupersonerna att om det 

finns familj, vänner och ett arbete i den gamla miljön att återgå till är detta värdefulla faktorer 

att kämpa för i den gamla miljön. Om individen bränt sina broar kan det vara bättre att helt 

byta miljö då det kanske endast finns missbrukande vänner kvar i den gamla.  

En annan intervjuperson pratade om att individer med missbruk är dem ensammaste 

människorna på jorden. Intervjupersonen menar att anledning är att de redan är dömda av 

samhället. De får svårt att hitta jobb, på mindre orter är deras namn ö-känt och alla 

runtomkring vet vilka dem är och vad dem har gjort. Att komma tillbaka från exempelvis ett 

behandlingshem och ut i samhället utan att byta miljö kan därför vara svårt. I den gamla 

miljön består många gånger umgängeskretsen av andra missbrukare vilket även det försvårar 

vägen ur missbruket. När individen kommer tillbaka står dessa gamla vänner på trappan och 

knackar på missbrukarens dörr igen. Dem vill så klart ha sin vän tillbaka vilket ytterligare en 

intervjuperson berättade. Vidare menade intervjupersonen att en ny miljö nästan är avgörande 

för att lyckas ta vägen ur ett missbruk. Att umgås med andra människor som missbrukar då du 

är missbruksfri är näst intill omöjligt.  

Stöd 

Individer som känner att dem har en mening med sin tillvaro kommer har större chans att 

hålla sig nyktra. Att ha ansvarsområden i form av en familj, barn, vänner eller ett arbete man 

trivs med är sådana faktorer som kan hjälpa att motivera den före detta missbrukaren att hålla 

sig nykter. Vidare talar en av intervjupersonerna om vikten av att arbeta och ta ansvar. 

Föreningen som intervjupersonen arbetade för hjälpte till med olika samhällsarbeten där 

vinning och pengar inte var det centrala. Det centrala var istället att vara en samhällsnytta och 

ta sig tillbaka in i samhället med nya tag. Detta är en viktig del för att ta sig tillbaka från ett 

missbruk. Som tidigare nämnts kan personer med före detta missbruk vara dömda av 
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samhället. Dem beskriver att det därför hade behövts mer stödfunktioner i samhället som kan 

hjälpa människor när dem kommer från ett behandlingshem tillbaka till sin vardag. Det är 

viktigt att ha ett socialt nätverk som har förståelse för det man gått igenom och som kan ge 

stöd. En förening där individer med samma erfarenheter möts är ett effektivt stöd. 

Myndigheter kan ha svårt att bidra med denna sorts support, eller stöd, enligt en 

intervjuperson. Som tidigare nämnts menade alla intervjupersonerna att ett beslut om en 

förändring är individuellt, dock menar en av personerna att det är viktigt att ha en ledargestalt 

att följa och att det finns människor runt omkring som pushar i rätt riktning. Dock måste 

fotarbetet göras av individen själv. Vidare är ett socialt nätverk väldigt viktigt för en individ 

som lever som nykter alkoholist. Detta då individer som blir ensamma kan välja att gå tillbaka 

till sitt gamla liv som missbrukare då ensamheten blir för påtaglig. 

Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras resultatet av föreliggande undersökning i förhållande till teori och 

tidigare forskning. Detta görs under samma rubriker som tidigare använts i resultatet, de vill 

säga, insikt, beslut och återfall, den sociala drycken, miljö och slutligen stöd.  

Insikt  

I resultatet beskrivs det att alla intervjupersonerna var överens kring att en individ som 

missbrukar alkohol måste komma till en personlig insikt för att kunna ta beslutet om att sluta 

missbruka alkohol. Detta kommer även Von Greiff et al (2011) fram till i sin studie där före 

detta missbrukare blev intervjuade. Den personliga insikten är en faktor som tas upp och 

beskrivs som avgörande för att en förändringsprocess ska påbörjas. Intervjupersonerna i 

denna studie och tidigare forskning är överens vad gällande detta. Vidare beskriver även AA 

(2016c) att en alkoholist inte är redo att avsluta sitt beroende enbart för att någon i dess närhet 

önskar det vilket alla intervjupersoner är eniga om. Det är ingen annan som har makten att 

kunna säga till en individ med missbruk att detta bör upphöra. AA (2016c) beskriver att en 

alkoholist kommer att dricka alkohol istället för att prioritera sin familj, sina vänner och till 

och med sitt arbete. Vilket kan förklaras genom TTM då en förändring inte kan påbörjas 

förens en individ lämnat förnekelsestadiet och gått in i begrundarstadiet. Då en individ är i 

förnekelse är det inte möjligt att påbörja en förändring enligt TTM vilket även 

intervjupersonerna menade.  Dock menar AA (2016b) att relationerna med individer runt 

omkring kan ha en uppenbar påverkan på hur allvarligt missbruket blir.  

Det beskrivs emellertid i resultatet att insikten ofta infinner sig då missbruket fått negativa 

konsekvenser. Denna insikt skulle via ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2010) kunna liknas 

vid början på en lärprocess eller utvecklingsprocess. Det som tar individen från förnekelse till 

begrundande. Konsekvenserna har utlösts i den kontext som individen interagerar med, vilket 

i sin tur leder till denna insikt. En av intervjupersonerna beskrev att konsekvenserna inte 

kommer förrän missbruket fortgått under en längre tid. Det är först då dessa konsekvenser 

berör individen med missbruket som en förändring och lärprocessen kan vidta. Dessa 

konsekvenser kan i sin tur liknas vid de faktorer i kontexten som denna studie eftersöker. De 

faktorer som kan bidra till ett beslut om en förändring. Det är även detta som i sin tur leder till 

en lärprocess och öppnar upp för en förståelse om att missbruket är ohållbart. Dock menar 
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intervjupersonerna att denna insikt aldrig infinner sig hos vissa missbrukare och såldes lämnar 

vissa aldrig förnekelsestadiet. AA (2016c) skriver ”Den, som trots ökande negativa 

konsekvenser av sitt drickande, ändå fortsätter att dricka, är förmodligen alkoholist”. 

Von Greiff et al. (2011) kommer också fram till ett antal faktorer som kan leda till denna 

insikt och en av dem är att det inträffar några dramatiska händelser i familjen. Detta är 

intressant eftersom en av intervjupersonerna i denna studie beskriver att konsekvenserna inte 

behöver vara särskilt traumatiska för att insikten ska infinna sig, intervjupersonen menar att 

det snarare handlar om vilken betydelse konsekvensen har för individen. Vid en första anblick 

kan Von Greiff et al. (2011) resultat skilja sig från intervjupersonens uttalande. Von Greiff et 

al. (2011) definierar dock inte vad de menar med en dramatisk händelse. Det kan därför likt 

intervjupersonen menar vara en händelse som av individen själv upplevs dramatisk. Om vi 

väljer att tolka det såhär är dessa faktorer väldigt individuella.       

Utifrån ett socialkulturellt perspektiv skulle denna individuella tolkning av en traumatiskt 

eller dramatiska händelser kunna bero på de erfarenheter en individ bär med sig och som de 

lärt i interaktion med sin omgivning under uppväxten. Exempel på sådana dramatiska eller 

traumatiska händelser kan vara att en familjemedlem eller en arbetskamrat uppmärksammar 

missbruket. Här kommer även skam och skuld in i bilden. Att vara missbrukare är inte ett 

socialt accepterat beteende, vilket intervjupersonerna berättat. Då människor uppvisar ett 

beteende som de själva vet är oacceptabelt i den sociala kontext som de befinner sig i 

upplever dem skam och i vissa fall skulle en sådan känsla kunna skapa en insikt. I motsats till 

detta menar Breanna et al. (2013) att skam även skulle kunna hämma en positiv utveckling 

vad gällande att sluta missbruka.   

Hälsan står ofta i fokus på ett eller annat sätt. Von Greiff et al. (2011) menar att sjukdom och 

hälsa är en annan faktor som bidrar till att insikten infinner sig. I detta sammanhang refereras 

det till hälsa i endast fysisk form. Några av intervjupersonerna utgår från samma fysiska 

perspektiv på hälsa och menar på att insikten kan infinna sig då en missbrukare får beskedet 

om att missbrukarens organ sviker. Intervjupersonerna talar dock även om psykisk och sociala 

hälsa som utlösande faktorer. Exempelvis då de anhöriga ställa ett ultimatum där valet står 

mellan dem och alkoholen vilket resulterar i att individen upplever att de sociala kontakterna 

sviker, vilket i sin tur även påverkar den psykologiska hälsan. Dock berörs hälsan i dess 

helhet under stora delar av intervjuerna. 

Slutligen presenterar Von Greiff et al. (2011) en sista faktor som dem uppmärksamt som kan 

leda till en insikt. Dem menar att detta kan ske när en individ upplever att han/hon har “hit 

rock bottom”. En av intervjupersonerna uttrycker samma sak men menade att det först är när 

missbrukarna upplever att det håller på att gå ”åt helvete” som dem vaknar ur den förnekelse 

som dem invaggats i.  

Room (2013) menar som tidigare nämnts att människor lär i interaktionen med omgivningen 

och såldes utvecklas vanor, värdering och beteende på detta sätt. I interaktionen lär vi vad 

som är socialt accepterat och vårt sätt att uppträda är mycket baserart på hur den 

socialisationsprocessen sett ut under uppväxten. Ronaldo et al. (2012) menar som tidigare 

beskrivits att alkohol är en del av denna socialisationsprocess vilket även styrks i resultatet 
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där intervjuperson beskrivit att alkohol är en social dryck och något som finns med i många 

människors liv från väldigt tidig ålder. Järvinen (2015) framhåller i sin studie att det för vissa 

individer är en del i vardagen. Intervjupersonerna menar att det är först efter ett tag som 

konsekvenserna av missbruket uppdagas. När konsekvenserna uppdagar sig sker en 

förändring i den värld som missbrukare interagerar med och vardagen blir där av ohållbar. Det 

är då insikten infinner sig. 

För att påbörja en beslutsprocess behöver alltså individen komma till en personlig insikt om 

att missbruket är ohållbart. Insikten infinner sig ofta på grund av en konsekvens som är av 

betydelse för individen.  

Beslut och återfall  

När, i detta fall, konsekvenserna har blivit uppenbara och individen fått insikt om sitt 

alkoholproblem befinner sig personen i TTMs begrundandestadie. Det är här den successiva 

beslutsprocessen påbörjas. Intervjupersonerna talade om att individen behöver förberedas 

mentalt innan en förändring till ett nyktert liv kan ske, något som görs i förberedelsestadiet 

där individen får börja förbereda sig inför den kommande förändringen. Som nämnts tidigare 

är det sociala kontaktnätet i detta stadie viktigt för att den missbrukade personen ska ta sig till 

nästa stadie, handlingsstadiet. I TTM är det sociala stödet för att ta sig vidare till nästa steg i 

förändingen viktigt. Missbrukare är enligt intervjupersonen de ensamaste människorna på 

jorden, vilket kan vara ett problem då stöd från det sociala nätverket som tidigare nämnts är 

viktigt. Säljö (2010) skriver att språket ses som ett av de viktigaste redskapen för att integrera 

och lära. Vem ska en ensam missbrukare integrera med och lära sig av om det inte finns 

någon i den sociala kontexten? Ett återfall i den tidigare kontexten kan därför lätt ske och 

enligt intervjupersonerna händer detta på grund av att reflektionen kring vinsterna är 

bristfällig. Ur ett holistiskt perspektiv kan detta komma att påverka hela individens hälsa, då 

en individ tar “till flaskan igen” påverkas den psykiska och således även den fysiska hälsan.   

En intervjuperson menar att ett lärande kring kontexten i form av en beteendeförändring 

måste ske för att inte falla tillbaka till samma mönster igen och för att individen inte ska få 

återfall efter återfall. Vinsterna av alkoholmissbruket måste komma att bli förluster och denna 

tanke kan endast ske via en beteendeförändring kring missbruket. Individen måste reflektera 

över sina beslut för att undanhålla lusten till att inte dricka alkohol. En annan intervjuperson 

använde en pusselbit som metafor och menade att man inte endast kan ändra en bit av pusslet, 

då samtliga hör ihop och bildar en helhet, de vill säga den vardag som individen lever i. Om 

pusselbiten tas bort blir inte pusslet helt och försöker du få ner en pusselbit från ett nytt pussel 

kommer den inte passa. Det går med andra ord inte endast att sluta missbruka då missbruket 

varit en del av helheten, det går heller inte endast att byta beteende och försöka pussla in det i 

den “gamla” vardagen. Om en förändring ska lyckas måste helheten förändras och således 

skapa möjlighet att hantera det nya missbruksfira beteendet så det passar ihop med helheten. 

Detta resonemang stärks även av AA (2016b) som precis som tidigare beskrivit att 

dryckesvanan är rotfäst i individens personlighet och därför innebär inte en förändring endast 

att en individ med tidigare missbruk kan ändra sitt dryckesbeteende utan att snarare handlar 

om en förändring av hela individen och dess sätt att tänka.  
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En annan intervjuperson beskrev att det behövdes nya verktyg att arbeta med. Låt oss säga att 

det behövs verktyg att skapa ett nytt pussel. Där lärandet om sitt missbruk och medvetenheten 

kring detta kan skapa förmågor att reflektera och styra uppkomsten av det begär som vi 

nämnde i resultatet. Då människan är påverkbar och ständigt i interaktion med sin omgivning 

finns det stor risk att händelser som exempelvis en grillkväll kan trigga missbruksbeteende. 

Låt oss säga att en grillkväll ofta kan ha lett till en öl eller två under uppväxten är detta något 

individer socialiserats med och det är sådana inlärda beteenden eller så kallade vanor som kan 

vara svåra att hantera. Med nya verktyg och tankemönster kan detta även hämmas. 

Intervjupersonen berättade att många börjar med att tömma all alkohol i hemmet och påbörjar 

där sin förändring mot ett missbruksfritt liv dock funderar intervjupersonen på att ett sådant 

abrupt slut så småningom kommer leda till ett återfall. Detta skulle kunna bero på att en 

förändring av helhet inte hunnit genomföras. En förändringsprocess tar lång tid. Enligt TTM 

är återfall en naturlig del av en förändringprocess vilket även en av intervjupersonerna också 

menade. Vid varje återfall sker ett lärande som bidrar till att individer får en möjlighet att göra 

om och göra “rätt”.  

En lösning som presenteras under en intervju och som ska minska eller mildra återfall är stöd 

från organisationer. Detta menar intervjupersonen även kan mildra utanförskap då 

organisation kan hjälpa missbrukare att integreras in i samhället på nytt. Där missbrukarna får 

tränas till att exempelvis åka nyktra för att handla i en mataffär, då detta kan skapa så pass 

stor ångest att suget efter alkoholen slår till. Individerna behöver tillsammans med samhällets 

hjälp lära sig att skapa nya mönster för att upprätthålla ett missbruksfritt liv, de vill säga, de 

behöver lära sig i den sociala kontexten.  

Genom att förändra livspusslet skapas möjlighet till en beteendeförändring. Genom en 

beteendeförändring skapas även nya verktyg för att hantera situationer, tankar och känslor 

som tidigare triggat till missbruk. Hela tiden kommer individen få nya utmaningar vilket 

tvingar henne att lära mer och således utvecklas.  

Den sociala drycken  

Room (2013) skriver att alkohol i vissa kulturer är en källa till berusning, i en annan är det 

praktiskt taget klassat som föda. En av intervjupersonerna berättade att alkohol ofta serveras 

till de vuxna på barnkalas i Sverige. Enligt Rooms (2013) teori påverkas konsumtionen av 

sammanhanget och att beslutet om att dricka alkohol inte behöver vara personligt utan utgörs 

av den sociala kontext som individen befinner sig i. Det är en socialisationsprocess som 

Ronaldo et al. (2012) talar om och menar vidare att det handlar om en relation som skapats till 

alkoholen. Skapar alla denna relation? Enligt intervjupersonerna finns inget sammanband 

mellan alkoholmissbruket och den socioekonomisk status och menar därpå att alla individer 

kan bli alkoholmissbrukare oberoende av socioekonomisk status och samhällsklass.  

En studie gjord av Hemström (2002) visar att alkohol klart bidrar till socioekonomiska 

skillnaderna i dödlighet. I denna studie var det därför intressant att undersöka motsatsen, det 

vill säga om en individens socioekonomiska status påverkar konsumtionen av alkohol och om 

detta således leder till missbruk. Intervjupersonerna i denna studie menar att missbruk av 
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alkohol inte har någon samhällsklass. Dem trodde dock att individer med högre 

socioekonomisk status smygmissbrukade i större utsträckning. 

Intervjupersonerna talade om att de personer man tänker på när man hör ordet 

“alkoholmissbrukare” är de som sitter på parkbänken. Den stora delen missbrukare finns dock 

i det fördolda då många missbrukar alkohol i sin hemmiljö således är alkoholmissbruk en 

“smygsjukdom”. Intervjupersonerna menar som tidigare nämnts därför att alla kan vara 

alkoholister men att det ytligt inte är något som syns. Detta gör det även möjligt för individer 

att dölja sitt missbruk bakom en fin ytlig fasad. Utåt vill, refererat till vad intervjupersonerna 

berättat, alla ha en fin och problemfri kärnfamilj som utstrålar framgång och lycka. Att ha 

alkoholproblem i ett sådant sammanhang kan anses som skamfullt och inget de missbrukande 

individerna vill erkänna. Alkohol är accepterat av samhället till en viss gräns. När 

alkoholkonsumtionen börjar skapa problem är den inte längre accepterad. Då gränsen är 

passerad tar du steget ut ur ramen för det beteende som samhället anser normalt. Då passar 

inte individen in i det ytligt perfekta livet som vi alla tillsammans har målat upp.  

Intervjupersonerna talar även att det är mer acceptabelt att konsumera alkohol om personerna 

i närmiljön också gör de. Tillsammans skapar de en kultur och en samhörighet där de 

tillsammans har skapat en acceptans kring alkoholkonsumtionen. Ett exempel på ett sådant 

umgänge kan vara umgänget som åker till Tyskland för att fylla bilen med alkohol eller 

arbetsteamet som i form av afterwork firar in helgen efter en arbetsvecka. Alkohol har på så 

sätt blivit en del av olika tillställningar. En av intervjupersonerna berättar att man blir 

idiotförklarad vid nekande av alkohol och menar att personer i ens omgivning som är inne i 

denna sociala kultur, anser att det är konstigt när man inte vill förtära alkohol. Det sociala 

nätverket har med andra ord en stor inverkan på hur alkohol konsumeras. Ronaldo et al. 

(2012) menar att den kultur som finns runt alkohol har en avgörande roll för hur individer lär 

sig hantera alkohol och hur dem utvecklar ett dryckesbeteende. Room (2013) menar att det är 

viktigt att undersöka alkoholkonsumtion som ett förhållande mellan individen och den sociala 

kontexten då alkoholkonsumtionen är en del av den kontext som individen utvecklas i. 

Således påverkar den sociala kontexten missbruket och människors dryckesbeteende. 

Miljö  

En av intervjupersonerna berättar att en missbrukare redan är dömd av samhället och att de på 

så sätt är svårt för individen att komma tillbaka till samhället. Hur integreras en före detta 

missbrukare till ett samhälle när ingen, enligt en intervjuperson, ens vill ge dem chansen att 

hyra en bostad? Kanske är de detta som skapar den skam, som Breanna et al. (2013) talar om. 

Breanna et al. (2013) skriver att individer med alkoholproblem upplever frustration och skam 

i högre grad än icke missbrukande människor och att detta således påverkar återhämtningen 

från ett missbruk. Denna frustration och skam skulle möjligtvis kunna bero på att samhället 

inte ger individen en chans att få återkomma till samhället, på så vis kan detta påverka 

individens återhämtning från missbruket då individen kan känna utanförskap och längtan till 

sitt “tidigare liv”. Ytterligare en intervjuperson menar att de gamla vännerna många gånger 

står utanför dörren när en individ kommer hem från behandling, redo att knacka på i hopp om 

att missbrukaren ska återkomma till sitt gamla liv. Känner individen sig utanför samhället och 
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dessutom endast har andra missbrukare kvar i sitt sociala nätverk ligger det nära till hands att 

individen faller tillbaka till gamla vanor med gamla vänner. Som nämnts tidigare behöver den 

missbrukande individen stöd under beslutprocessen enligt TTM. För att ta sig ur missbruket 

och om individen i fråga inte är så pass långt i processen, som vid handlingsstadiet, kan det 

vara problematiskt att försöka upprätthålla ett nyktert liv i den gamla kontexten. I denna miljö 

kan dock missbrukarna ha familj, vänner och arbete kvar som gör att individen trots detta vill 

fortsätta kämpa för då detta anses som värdefulla faktorer.  

Dock finns det individer som har bränt alla sina broar och där den gamla kontexten inte har 

mer att erbjuda. För att faktiskt upprätthålla ett nyktert liv i detta fall menar samtliga 

intervjupersoner att den missbrukande personen behöver förflyttas till en ny miljö där nya 

dörrar kan öppnas. Personen behöver flyttas från en kontext till en annan men frågan som 

ställs är, hjälper detta då vi lever i ett samhälle där alkohol anses som en socialt accepterande 

dryck? Room (2013) menar att valet till att dricka alkohol inte alltid behöver vara personligt, 

konsumtionen påverkas av sammanhanget. Den nya miljön kan öppna nya dörrar för 

individen, men dessvärre kommer acceptansen för alkohol fortfarande att finnas kvar i 

samhället vilket således är ett problem som individen får lära sig att hantera. Det är i detta 

stadie som intervjupersonerna menar att stöd är viktigt för att den missbrukande personen ska 

ta sig till vidmakthållandestadiet i TTM och således förbli nykter.  

Då kontexten som en individ befinner sig i har stor inverkan på en individs utveckling och 

lärande är valet av att stanna i samma miljö eller att förflytta sig till en annan ett val som både 

är individuellt och viktigt. 

Stöd  

Järvinen (2015) framhåller ett citat i sin studie “It’s a matter of chance and in what direction 

you’re pushed by your surroundings” vilket tydligt påvisar omgivningens påverkan på 

individen. Järvinen (2015) använder citatet för att illustera att omgivningen och uppväxten 

kan driva individer in i missbruket. Då en av intervjupersonerna talade om att det behövs stöd, 

människor som pushar individen i rätt riktning och kanske även en ledare för att hålla sig 

missbruksfri fick citatet en annan mening. Tanken som infann sig var att det handlar om att bli 

knuffad i rätt riktning. Säljö (2010) beskriver som tidigare nämnts att det är lär- och 

utvecklingsprocesser som kan föra individer in i missbruk men med en promotiv ansats ligger 

det nära till hands att anta att samma process kan leda och bidra till ett missbruksfritt liv. 

Individer som känner att dem har en mening med sin tillvaro kommer ha större chans att hålla 

sig nyktra, enligt en intervjuperson. Att ha ansvarsområden i form av en familj, barn, vänner 

eller ett arbete man trivs med är sådana faktorer som kan hjälpa att motivera den före detta 

missbrukaren att hålla sig nykter. 

Enligt Von Greiff et al. (2011) undersökning visar det sig att hälsa, socialt nätverk och viljan 

är tre avgörande faktorer för att behålla ett missbruksfritt liv. De beskriver närmare att arbetet, 

familjen och kunskapen dem fått under tidigare behandling är sporrar och skapar motivation 

till att ha ett missbruksfritt liv (Von Greiff et al. 2011). För att vidmakthålla ett missbruksfritt 

liv och förbli i vidmakthållandestadiet i TTM menar en av intervjupersonerna i denna studie 

att det är viktigt att ha en mening med sin tillvaro i from av en familj att ta hand om, barn, 
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vänner eller ett arbete. Många gånger handlar meningen om ett ansvarsområde och kanske 

även om en känsla av att vara behövd. Åter igenom kommer stödet in som en viktig faktor för 

att upprätthålla ett missbruksfritt liv. 

Beroende på hur långt nere i missbruket du är verkar det behövas olika sorters stöd. Är du vad 

som skulle kallas en “lätt missbrukare” som dricker alkohol i smyg men ändå upprätthåller ett 

socialt och arbetsamt liv kan stödet från det sociala nätverket räcka då ett beslut om att sluta 

missbruka har tagits. Vilket Blomquists (1999) studie stödjer då den visar att den sociala 

kontexten, de vill säga stöd från de sociala relationerna, har en stor betydande roll för de 

individer som tar sig ur missbruket på egen hand. Är missbrukaren av den grövre kalibern är 

risken stor att missbrukaren bränt många broar och att det sociala nätverket som återstår är 

andra missbrukare. Blomquists (1999) resultat visar att den grupp som hade svagast sociala 

resurser, även var den grupp som trots upprepade behandlingserfarenheter inte hade slutat 

missbruka. En av intervjupersonerna menade att före detta missbrukare var dömda av 

samhället och att det såldes kunde vara svårt att bli accepterad igen. Denna grupp hade 

således behövt ett annat typ av stöd då det naturliga sociala nätverket som exempelvis 

familjen kanske inte längre finns till hands. Vidare menar intervjupersonerna att dessa 

individer hade behövt stödfunktioner i samhället som kan hjälpa människor när dem kommer 

från behandlingshem tillbaka till sin vardag. Det finns sådana stödfunktioner idag men 

intervjupersonerna menade att fler sådana stödfunktioner mellan myndigheter och 

missbrukarens vardag hade varit bra. Det är som tidigare nämnts svårt att komma tillbaka till 

den miljö där missbruket varit en del av vardagen.  

En av intervjupersonerna talar om vikten av att ta ansvar och hur viktigt detta är för att ta sig 

tillbaka in i samhället och för att åter bli accepterad. Intervjupersonen talar då om att detta kan 

göras på ett effektivt sätt genom att vara en samhällsnytta genom att arbeta för samhället. Det 

är viktigt att ha ett socialt nätverk som har förståelse för det man gått igenom och som kan ge 

stöd. Ibland behöver detta stöd finnas utanför den närmsta sociala sfären. En förening där 

individer med samma erfarenheter möts är ett effektivt supportsystem, det vill säga stöd, 

menar intervjupersonen. Säljö (2010) menar som tidigare nämnts att människan lär i 

interaktion med den kontext som individen befinner sig i. Att befinna sig i en kontext där 

människor med erfarenheter och förståelse för individen och som strävar åt samma håll är ett 

ypperligt supportsystem. Först och främst är det ett stödsystem där ingen döms för alla har 

varit i samma situation vilket även minskar den skam som Breanna et al. (2013) menar kan 

vara skadlig för att upprätthålla ett nyktert liv. För det andra befinner sig individen i en 

omgivning som pushar i rätt riktning mot ett upprätthållande av ett nyktert liv.  

Så för att upprätthålla ett nyktert liv är det viktigt att befinna sig i en omgivning som skapar 

ett lärande som gör det möjligt för individen att ta itu med missbruket vilket i sin tur utvecklar 

individen i “rätt riktning”. 

För att summera denna diskussion är det viktigt att poängtera att utgångspunkten i studien 

som tidigare nämnts är ett sociokulturellt perspektiv där vägen in i och ut ur ett missbruk kan 

ses som olika faser i ett lärande. Ett missbruk inleds genom att en individ någonstans under 

livets gång socialiserats med alkohol. För att ta sig ur ett alkoholmissbruk behövs som tidigare 
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diskuterats en insikt ske. Insikten är individuell och beror ofta på en konsekvens som är 

betydelsefull för personen. Många gånger är det någon del av den holistiska hälsan den 

psykiskt, fysiska eller sociala som blivit drabbad av alkoholmissbruket. Här påbörjas 

läroprocessen ut ur ett missbruk, på så sätt att insikten skapar vetskap om att situationen är 

ohållbar. Således påbörjas en förändring, en förändring som kan liknas vid nästa steg i en 

lärprocess. En beteendeförändring behöver ske där individen lär sig att använda nya verktyg 

för att hantera situationer, tankar och känslor som tidigare utlöst viljan av att dricka alkohol. 

Denna förändring påverkas mycket av den sociala kontexten och miljön som missbrukaren 

interagerar med. För att sedan upprätthålla ett nyktert liv är det viktigt att befinna sig i en 

omgivning som gör det möjligt för individen att ta itu med missbruket vilket i sin tur 

utvecklar individen i “rätt riktning”. 

Därför kan vägen in och ut ur ett missbruk ses som olika faser i ett lärande, då denna resa hela 

tiden präglas av lärande i form av insikter, konsekvenser och påverkas av kontexten runt 

omkring.  

Råd och rekommendationer 

De råd och rekommendationer som kan ges utifrån denna studie handlar om stöd. På grund av 

det som framkommit under denna studie kan det konstateras att stöd är en viktig faktor för att 

klara av vägen ur missbruket och även upprätthålla ett nyktert liv. För att genomföra och 

lyckas med att sluta missbruka alkohol har det i studien framkommit att missbrukaren måste 

lära sig tänka på ett annat sätt kring sitt liv och således lära sig hantera alkoholberoendet i 

förhållande till världen omkring. För att lära sig detta kan det behövas en utomstående person 

som kan bidra till detta nya sätt att tänka. Stöd behövs även för att upprätthålla ett nyktert liv 

både från sociala nätverk och av samhället. Förslag som framförts för att bidra med detta stöd 

är fler stödfunktion som kan finnas till hands då en individ kommer från exempelvis ett 

behandlingshem och tillbaka till sin vardag. De förslag som kan ges utifrån denna studie är att 

mer resurser bör satsas på sådana stödfunktioner för att förmildra eller minska risken att före 

detta missbrukare faller tillbaka in i missbruket igen.  

Slutsats 

Avslutning har följande slutsats dragits utifrån denna studie: För att ta sig ur ett 

alkoholmissbruk måste missbruket få en konsekvens som är av betydelse för missbrukaren. 

Många gånger handlar det om att hälsan i dess helhet eller den sociala omgivningen tar skada. 

Konsekvenserna bidrar i sin tur till en insikt om att missbruket är ohållbart. Ett beslut fattas 

ofta successivt och i relation till omgivningen. En förändring tar ofta lång tid och handlar om 

att lära om, utvecklas och tänka annorlunda. För att klara en förändring och upprätthålla ett 

missbruksfritt liv är stöd och acceptans från det sociala nätverket och samhället avgörande 

faktorer. Vägen ur missbruket kan således ses som en evig lärprocess. 
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi går vårt tredje och sista år på Hälsopedagogiska programmet vid Halmstad högskola och 

där av skriver Vi nu vårt examensarbete. 

 

I examensarbetet vill vi undersöka vilka faktorer som är eller kan vara avgörande för att en 

individ ska kunna ta sig ur ett alkoholmissbruk. Detta kommer att genomföras via intervjuer 

med människor som arbetar professionellt med frågor kring detta. Av denna anledning hade 

det varit till stor hjälp om Du ville medverka i en sådan intervju. 

 

Din medverkan i denna intervju är frivillig och du som deltagare kan när som helst under 

intervjuns gång avbryta. Du behöver heller inte svara på alla frågor som ställs. 

 

Med Ditt samtycke önskar vi att få spela in intervjun som tar cirka 30 minuter. I 

examenarbetet kommer både referat och citat att användas från intervjun. Du som deltagare 

kommer att vara anonym och svaren som Du bidrar med kommer att behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. Vilket innebär att personliga uppgifter och informationen Du bidrar 

med kommer förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. Informationen 

kommer endast användas i enlighet med examensarbetets syfte och kommer då arbetet 

slutförts raderas. 

 

Vi önskar att få återkomma igen vid eventuella kompletteringar. Det finns möjlighet att få ta 

del av examensarbetet när det är slutfört. 

 

Med vänlig hälsning, 

Hanna Jonsson och Mirella Dizdarevic 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

Tema: Utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter  

- Berätta lite om dig själv (namn, ålder, osv.) 

- Vad har du för utbildning?  

- Berätta om din tidigare arbetslivserfarenhet?  

- Varför sökte du dig till denna typ av arbete?  

 

Tema: Alkoholism  

- Hur skulle du vilja beskriva alkoholism? (sjukdom, viljemässigt beteende, 

socialisationsprocess)  

- Hur upplever du samhällets syn på alkoholmissbruk?  

- I Sverige ses alkohol som en social dryck, tror du att de är en bidragande effekt till 

alkoholism?  

- Tror du att brukarnas socioekonomiska status har en betydelse för missbrukets utveckling? 

- På vilket sätt påverkar den sociala omgivningen individen med alkoholmissbruk? (starkt 

socialt nätverk=bra självläkning) 

- På vilket sätt anser du att omgivningen bäst ger support för den alkoholmissbrukande 

individen?  

 

Tema: Vägen ur alkoholism  

- Vad tror du kan vara en central faktor för att en individ ska påbörja en förändring mot ett 

missbruksfritt liv? 

- Vilket tror du är de vanligaste tillvägagångssättet för individer att ta sig ur sitt missbruk?  

- Har du en uppfattning kring varför individer bestämmer sig för att sluta missbruka? 

- Hur anser du att beslutsprocessen ser ut för en missbrukare? (successivt eller omedelbart) 

- Finns de något specifikt som brukar motivera brukarna till att sluta missbruka alkohol?  

- Kan du nämna faktorer som försvårar samt underlättar ett uppbrott?  

- Anser du att de finns andra avgörande faktorer för att ta sig ur ett beroende än brukarens 

egna vilja?  

- Vilka faktorer tror du är avgörande för att lyckas avsluta ett missbruk? 

- Vilken “behandling” anser du är den mest optimala för en person med missbruk? 

Självläkning eller behandling?  

- Varför tror du att vissa brukare klarar av att läka på egen hand och andra behöver 

behandling? 

 

Tema: Efter uppbrottet  

- Kan du berätta hur man, enligt dig, upprätthåller ett nyktert liv?  

- Är återfall en vanlig företeelse och vad brukar anledningen till detta vara? (tillbaka till den 

gamla kontexten?)  

- Tror du att brukarna behöver byta miljö(flytta) för att inte falla in i sina gamla beteenden 

efter ett uppbrott? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Hanna Jonsson

Mirella Dizdarevic


