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Abstract 
 
Detta är en studie som undersöker hur yrkesverksamma behandlare i Västerbottens län ser på 
återfall och få deras uppfattning om hur det kommer sig att en del alkoholmissbrukare inte 
återfaller. Hur en före detta missbrukare motiveras till att inte ta ett återfall är ett komplext 
område som inbegriper många delområden. Dessa områden kan bestå av såväl interna och, 
eller, externa faktorer. För att få en inblick i problematiken har semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer genomförts med professionella behandlare. Den empiri intervjuerna har försett 
arbetet med har kopplats samman och kritiserats utifrån vetenskaplig litteratur. Studien har 
fokus på tre delområden. Dessa är huruvida det går att digitalisera behandlingsvård alternativt 
eftervård, om det finns några skillnader mellan behandling och återfall mellan män och 
kvinnor och ifall det skiljer sig mellan behandlares syn på återfall och den vetenskapliga 
litteraturens syn på återfall. Slutsatserna i studien belyser bland annat att digitalisering av vård 
kan ha positiva effekter när det kommer till tillgängligheten och medverkande på distans, men 
att det finns situationer då behandling kräver fysisk närvaro för att uppnå bästa resultat. 
Vidare visar den vetenskapliga litteraturen och de aktuella intervjupersonerna på olika 
upplevelser vad gäller könets betydelse i relation till återfallsprevention. En slutsats som tagits 
fram är att det skiljer lika mycket mellan de individer som har samma kön som det skiljer 
mellan individer som har olika kön, vilket betyder att behandlingen bör vara individanpassad. 
Samtlig datainsamling, såväl från intervjupersoner och vetenskaplig litteratur, är överens om 
att det är individen som med sitt självbestämmande väljer att ta ett återfall. Det betyder att 
individen tar ett återfall och får därmed inte ett återfall utan att själv ha agerat.   
 
 
 
 
 
 
Sökord: Smartphone, återfallsprevention, återfall, alkoholism, tillgänglighet, kön, behandling, 
missbruk. 
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1. Inledning 
 
Att ha någon form av beroende är mycket vanligt. Att intressera sig för sådant som gör att 
lustkänslor uppkommer är naturligt och ligger i människans natur. Det är hjärnans 
belöningssystem som ger lustkänslor och detta system var historiskt viktigt för människans 
överlevnad eftersom att människan skulle få i sig vätska, mat och att vi skulle fortplanta oss. 
Att vara beroende av något, till exempel internet, alkohol, spel, sex eller mat är vi nog alla till 
viss del. I dagens samhälle är det inte svårt att kunna få hem flera flak öl eller få tillgång till 
stora mängder mat och därför är belöningssystemet inte lika gynnsamt som förr i tiden 
(Göransson & Magnusson, 2012). 
  
I många vardagliga och sociala sammanhang förekommer alkohol på olika sätt. Det kan vara 
att vi tar ett glas vin till fredagsmiddagen med partnern och välkomnar helgen efter en 
intensiv arbetsvecka, att en kall öl sprätts lagom till att grillen sätts igång en varm 
sommarkväll, eller att en avklarad tentamen firas med klasskompisarna ute på krogen. 
Bland de flesta individer konsumeras alkohol utifrån ett syfte där den avnjuts och används 
utan att ett beroende av alkohol är inblandat. Det behöver dock inte alltid vara på det sättet. 
Alkoholberoende är en sorts beroendeproblematik som återfinns runt om i hela världen och 
för individer som har ett alkoholberoende kan konsumtionen leda till ett destruktivt beteende. 
Faktum är att alkohol är det tredje största hotet i världen i att orsaka för tidig död eller bidra 
till försämrad hälsa och fler än var tjugonde person i hela världen dör på grund av alkohol 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). 
  
Återfallsprevention är något som vanligen tillämpas genom olika vedertagna metoder, men 
kan även användas av mindre vetenskapligt förankrade metoder och andra tekniker. I denna 
uppsats har vi valt att fokusera på att undersöka de mer vetenskapligt underbyggda metoderna 
med förhoppningen om att få en djupare inblick i vad professionella yrkesutövare anser 
fungerar bra med behandlingsarbetet och vilka potentiella förbättringsmöjligheter det kan 
finnas. Det dessa yrkesverksamma förmedlar i intervjuerna kommer att jämföras och 
problematiseras med litteratur på ämnet längre fram i uppsatsen. 
  
Med den här uppsatsen vill vi, med hjälp av tidigare forskning och intervjuer, sprida kunskap 
och göra nytta för samhället genom att dela med oss av det resultat vi kommer fram till. 
Antalet personer som har ett alkoholberoende och som påverkas av dess medföljande negativa 
fysiska och psykiska konsekvenser, hoppas vi kunna minska i antal med hjälp av de 
återfallspreventiva medel som vi belyser i studien. 
 
1.1  Syfte och frågeställningar 

  
Forskning visar på att Sverige är ett av de länder som har konsumerat minst mängd alkohol 
per person jämfört med övriga länder i världen. Det är förstås något positivt, men Sutton 
(1998) menar trots det att alkoholen är ett stort socialt problem i Sverige. Att alkohol är ett 
socialt problem är vi i Sverige inte ensamma om, utan det är ett socialt problem som finns i 
alla länder runt om i världen. Under 1900-talet har forskning tagit fram olika påståenden om 
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att alkohol medför sociala problem, även om definitionerna av dessa påståenden varit 
vinklade på olika sätt. 
  
I uppsatsen kommer vi bland annat att problematisera tillgängligheten och utbudet av 
behandlingsmetoder på mindre orter där det inte finns, eller är begränsat, med vetenskapligt 
förankrade behandlingsmetoder. Vidare undersöks ifall det finns intresse att kunna digitalisera 
behandlingsmetoder eller gruppmöten; digitalisera på så sätt att alkoholister eller före detta 
alkoholister ska ha möjligheten att delta i behandling eller delta i gruppmöten på distans. 
Detta för att göra det smidigare att kunna uppnå sina mål i att bli av med sitt beroende. Att 
behöva pendla för att genomgå behandling eller läggas in på behandlingshem med anledning 
av distansen. Vi anser att det kan öka risken att inte orka eller överhuvudtaget ha möjlighet att 
kunna ta tag i sina problem och därför utebli från behandling. 
 
Litteraturen visar även på såväl likheter som markanta skillnader i hur problematiken ser ut 
mellan män och kvinnor. Det öppnar upp intresset i att undersöka huruvida de professionella 
yrkesutövarna tänker och förhåller sig till detta, dvs. om de förhåller sig på olika sätt i deras 
val av behandlingsmetod beroende på om klienten är en man eller kvinna. 
 
Alkoholberoende och återfallsprevention som helhet är ett intressant ämnesområde och vi ser 
all anledning till att ta fram uppdaterad forskning som handlar om just återfallsprevention. 
Detta med motivation till att bidra det svenska samhället med moderna tillvägagångssätt i 
frågan. Att utifrån ökad kunskap kunna minimera antalet återfall och på så vis minska de 
negativa konsekvenser som uppkommer till följd av ett alkoholberoende. Syftet som ligger till 
grund för denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma behandlare ser på återfall och få 
deras uppfattning om hur det kommer sig att en del alkoholmissbrukare inte återfaller. 
Frågeställningar: 

• Vilka likheter och skillnader kan man se mellan behandlares syn på återfall och den 
vetenskapliga litteraturens syn på återfall? 

• Hur ser behandlare och litteraturen på möjligheten att digitalisera behandling, 
alternativt eftervård för användning via internet? 

• Vilka skillnader ser behandlare samt litteraturen på problematiken med såväl 
behandling som återfall mellan män och kvinnor? 

2. Teoretiska perspektiv på alkoholmissbruk och behandling 
 
Under det här avsnittet kommer först en definition om vad missbruk, beroende och återfall är, 
samt vilka konsekvenser som kan uppstå av alkoholkonsumtion. Vidare presenteras den 
litteratur som har påverkat denna studie och gett den en teoretisk grund att förhålla sig till för 
att inte enbart utgå från intervjupersonernas berättelser. Litteraturen som tagits med i studien 
möjliggör faktumet att kunna hålla ett kritiskt förhållningssätt till det intervjupersonerna 
förmedlade under intervjuerna, vilket kommer presenteras längre fram i uppsatsen. 
 
2.1 Definition av missbruk, beroende och återfall 
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Göransson och Magnusson (2012) skriver att om innebörden av begreppet missbruk och 
menar att alkoholmissbruk ofta används till vardags när vi egentligen syftar på är 
alkoholberoende. ICD-10 och DSM-IV är de diagnostiska klassifikationssystem som används 
inom sjukvården och enligt dessa anses alkoholmissbruk vara ett bruk som är skadligt för 
kroppen och leder till negativa konsekvenser. Göransson och Magnusson (2012) belyser att de 
negativa konsekvenserna kan ske antingen i fysisk eller psykisk form och tar upp exempel 
som att köra bil vid onyktert tillstånd eller att ha bidragit till att orsaka bråk inom familjen. 
 
Alkoholberoende anses i sin tur finnas hos en individ som befinner sig i ett tillstånd med 
fysiska, sociala och även psykiska följder (Göransson & Magnusson, 2012). Definitionen som 
DSM-IV återger är att ett maladaptivt substansbruk ska leda till en kliniskt signifikant 
funktionsnedsättning. Förutom ovanstående definition krävs det att ytterligare tre definitioner 
uppfylls under en period på ett år tillbaka för att en individ ska hamna under begreppet 
alkoholberoende. Ofta kan ett alkoholmissbruk vara en början till det som senare övergår till 
att bli ett alkoholberoende (Göransson & Magnusson, 2012). 
 
Gemensamt för begreppen är att individen låter missbruket fortgå trots de negativa effekter 
som uppstår. Inom missbruksbegreppet kan det handla om att individen trots upprepade 
tillfällen av negativa konsekvenser i samband med alkoholkonsumtion upprepat beteendet 
(Göransson & Magnusson, 2012). 
 
I fråga om begreppet beroende kan det istället vara att det finns en plan över individens 
alkoholkonsumtion, men att individen inte klarar av att följa de riktlinjer som satts upp som 
mål. Trots att individen mår dåligt av konsumerandet i kombination med att det resulterar i att 
både tid och kraft går åt väljer individen ändå att fortsätta sin alkoholkonsumtion (Göransson 
& Magnusson, 2012). 
 
Ortiz och Wirbing (2017) skriver att Marlatt gör en markering i sin studie från 1978 gällande 
skillnaden mellan fall och återfall. När en person som tidigare haft en problematisk vana av 
att konsumera en viss substans och sedan återgår till denna vana, innebär det att personen tar 
ett återfall. Fokus i återfallet ligger således på att personen återgår till vanan på grund av 
bristande motivation för nykterhet eller drogfrihet. Fall däremot har ingenting med motivation 
att göra. Här handlar det istället om att personen i en speciell situation till exempel upplever 
en svårighet att stå emot socialt tryck och som en följd av detta tar ett bloss eller en klunk öl. 
Fallet är således inte ett planerat återfall. Däremot kan ett fall innebära ett inlett återfall. 
 
2.2 Alkoholkonsumtion och dess konsekvenser 
 
Englund (2006) belyser alkoholens roll i samhället och skriver att de allra flesta konsumerar 
alkohol i ett syfte att avnjuta den, men att det även finns personer som använder alkohol på 
destruktiva sätt. I och med att alkohol, till skillnad från andra droger, är legaliserat och är ett 
socialt fenomen är frågan om dess användning inte oproblematisk. Det finns platser i 
samhället där det inte är accepterat att dricka alkohol, t.ex. i trafiken eller på arbetsplatsen, 
men ur ett större perspektiv umgås människor oftast i sociala sammanhang där alkohol 
konsumeras (Englund, 2006). 
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Forskning visar på att det finns tydliga negativa konsekvenser med att konsumera alkohol. 
Karlsson (2018) menar att konsumtionen kan bidra till skador, såväl akut som långsiktigt. 
Karlsson redogör vidare för kroppens reaktion av alkoholintag, vilket är att de flesta organ 
riskerar att bli skadade och sjuka. Alkoholintag kan leda till psykisk eller fysisk sjukdom, 
alternativt både och. Vid ett alkoholberoende påverkas hjärnan genom den signalöverföring 
som sker i nervsystemet. Sett över hela världen så anses alkohol vara det tredje största hotet 
till för tidig död eller bidra till ohälsa, och orsakar ungefär sex procent av världens alla 
dödsfall (Folkhälsomyndigheten, 2016).  
 
Den respons som åstadkommits genom Sveriges alkoholkonsumtion i historien och de sociala 
problem som medförts är att vi idag har ett statligt styre av alkoholhandeln i form av 
monopol. Anledningen till att vi har det är för att begränsa tillgängligheten och därmed 
konsumtionen i syfte att förebygga potentiella hälsorisker (Sutton 1998).     
 
Den svenska missbrukssituationen har analyserats i en utredning som visar på att personer 
som har ett riskbruk, missbruk eller ett beroende av alkohol eller annan drog, innehar arbete, 
bostad och familj. Dessa personer har visat sig uppgå till ca 1 000 000 personer, varav ca 330 
000 personer som har visat på ett alkoholberoende under de senaste 12 månaderna. Vidare 
visar utredningen att ca 25 000 av dessa personer har omfattande sociala problem, såsom 
hemlöshet och, eller kriminalitet (Svenska offentliga utredningar [SOU], 2011). 
 
2.3 Vanliga behandlingsmetoder 
 
Nordström, Malmquist och Rydberg (2018) skriver om vanliga långsiktiga 
behandlingsmetoder som vi kommer att presentera. Den ena modellen som tas upp är 12-
stegsmodellen. Centralt för 12-stegsmodellen är att den inkluderar en teori som bygger på att 
alkoholism är en ihållande sjukdom för de personer som missbrukar. Inom modellen är 
gruppsamtal en viktig kärna. Den andra är MI (motiverande samtal) och är en del av en 
psykosocial åtgärd. I fall där missbruket är grövre krävs det att behandlingen riktar sig åt 
själva beteendet och då är KBT (Kognitiv beteendeterapi) inte en ovanlig behandlingsform, då 
den kan hjälpa till att bryta beteendemönster. 
 
2.4 12-stegsbehandling 
 
12-stegsbaserad behandling är en slags behandling som riktar sig åt personer med 
missbruksproblematik. Utövare av metoden finns på olika ställen, t.ex. inom sjukvården där 
läkare och sjuksköterskor finner nytta av behandlingen, men även andra socialarbetare såsom 
alkohol- och drogterapeuter (Vahlström, 2016). 
 
En central kärna i metoden är att den bygger på teorin om att missbruket är en kronisk, 
ihållande sjukdom som kräver total nykterhet för att lyckas med sitt förändringsarbete. I en 
sådan behandling är målet att ge den behövande individen information och förståelse för de 
konsekvenser som kommer med missbruket (Vahlström, 2016). 
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I Sverige har vi använt oss av 12-stegsprogrammet sedan en lång tid tillbaka och inom 
Kriminalvården har den varit i bruk sedan mitten av 90-talet. Programmet består av kognitiv 
behandlingskaraktär som går ut på att varje enskild individ redogör över sina tankemönster 
och tränar sedan på att förändra dessa (Vahlström, 2016). Vahlström fortsätter med att 
beskriva tillvägagångssättet i programmet och beskriver att det krävs att samtliga har liknande 
erfarenheter och bidrar till stöttning och gemenskap till varandra. I själva behandlingen krävs 
det först att den som är beroende erkänner sitt beroende för att sedan kunna påbörja processen 
som handlar om att förändra beteendet. Individen behöver komma till insikt att denne befinner 
sig i en maktlös position i relation till beroendet och att denne inte är ansvarig över 
sjukdomen. Det individen däremot är ansvarig över är tillfrisknandet och att denne inte kan 
lägga skulden på andra människor eller platser; individen behöver bekämpa sina känslor 
(Vahlström, 2016). 
 
Moberger (2012) skriver att ett deltagande i AA-möten (Anonyma alkoholister) är något som 
ingår i själva behandlingen, även vid avslutad behandling uppmuntras klienterna att fortsätta 
gå på dessa möten. Personalen i dessa möten består ofta av nyktra AA-medlemmar och deras 
roll är att agera terapeuter gentemot individerna som har en beroendeproblematik och de 
hjälper även till att bryta AA-medlemmarnas förnekelse som är en del av 12-
stegsbehandlingen. 
 
I en artikel skriven av Fiorentine (1999) går författaren igenom 12-stegsbehandlingens 
effektivitet. Fiorentine har gjort en longitudinell studie som sträcker sig hela 24 månader och 
ser till effektiviteten av 12-stegsbehandling som efterbehandling. Att delta på AA-möten vid 
färre tillfällen än en gång i veckan är associerat med en sämre utgångspunkt utifrån sin 
motivation i att inte ta ett återfall. Studien visar på att mer frekvent deltagande, en gång i 
veckan eller fler ger bättre utgångspunkt i kontrollerandet av sin abstinens. Att endast delta 
färre än en gång i veckan ger liknande resultat till att inte gå överhuvudtaget. Däremot menar 
Fiorentine (1999) på att ett högre deltagande inte behöver associeras med ett bättre resultat 
utifrån enbart deltagande, det kan vara andra faktorer som kan assistera till att hänföras till de 
siffrorna som tyder på bättre utgång utifrån ett högre deltagande. Andra faktorer kan 
exempelvis vara att delta i andra eftervårdsprogram eller få vård från annat håll. Det kan vara 
relationer utanför behandlingen, positiva händelser i klientens liv, familj eller andra faktorer 
som spelar in (Fiorentine, 1999). 
 
2.5 Motiverande samtal 
 
Motiverande samtal, eller förkortningen MI, är en samtalsform som kan användas som 
behandlingsform. Däremot används MI ofta som en del av en annan psykosocial behandling 
som till exempel återfallsprevention, skriver Ortiz och Wirbing (2017). Att integrera MI i 
andra behandlingsformer visar sig öka effekten av behandlingen på flera sätt. De som 
behandlas i enlighet med MI och annan behandlingsform slutför i högre grad sin behandling 
och blir mer aktiva i själva behandlingen. MI används för att motivera klienten att fortsätta 
delta, att få klienten motiverad till att en förändring är bra samt för att få ett bättre samarbete 
mellan klient och samtalsledare. Detta är några få skäl till att använda MI i kombination med 
annan behandling. MI kan benämnas som en process i fyra olika steg; Att engagera, att 
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fokusera, att framkalla och att planera. 
 
Att engagera, att lära känna den andre, få en uppfattning av den andres situation, kunskap, 
erfarenheter på själva området som i detta fall är återfall. Att fokusera, att bägge parter är med 
på vad samtalet kommer att handla om och tillsammans göra en plan för mötet. Att framkalla, 
att samtalsledaren undviker att ta en experthållning och gör plats för att klienten ska kunna 
komma med tankar och idéer över hur en förändring ska kunna ske. Däremot kan 
samtalsledaren komma med råd och idéer till det klienten säger för att komplettera klientens 
idéer. Att planera, att klienten får göra en handlingsplan och hur klienten ska använda de sätt 
som denne har yttrat i mötet för att ändra sitt beteende gällande återfall och hur denne ska 
förbli nykter (Ortiz & Wirbing, 2017). 
 
Karlsson och Nyberg (2016) har i deras studie intervjuat professionella yrkesutövare som 
jobbar med ungdomar med ett missbruk. Författarna nämner att intervjupersonerna använder 
MI i deras behandlingar av ungdomarna. Det faktum att individen på egen hand får finna sin 
egen inre motivation och drivkraft till att vilja förändra beteendet är något som ger bättre 
resultat än att använda tvång (Karlsson & Nyberg, 2016). Den professionelles beteende i 
relation till klient tas även upp i Karlsson och Nybergs arbete, där intervjupersonerna menade 
att det inte lönar sig att tvinga fram individens motivation. Istället bör den professionelle 
förhålla sig till den andre så gott som möjligt med syfte att behålla dennes intresse i att 
fortsätta relationen till den professionella. (Karlsson & Nyberg, 2016). 
 
2.6 Kognitiv beteendeterapi och återfallsprevention 
 
I en studie publicerad av Hunt, Bernett och Branch år 1971 förklarar författarna förekomsten 
av återfall under behandling för klienter som har ett alkoholberoende. Innan publiceringen 
reflekteras det inte över att det var svårt att inte återfalla. Efter publicering av studien 
intresserar sig kliniker hädanefter att se till fenomenet att det är svårt att inte återfalla. Detta 
resulterade i att forskare och kliniker intresserar sig mer i att kunna finna sätt att underlätta 
detta fenomen samt om det går att förebyggas (Ortiz & Wirbing, 2017). 
 
Den första läroboken på området återfallsprevention utgavs av Alan Marlatt och Judith 
Gordon år 1985. Boken som utgavs hette Relapse Prevention: Maintenance strategies in the 
Treatment of Addictive Behaviors. Ortiz och Wirbing (2017) beskriver vidare att Marlatt 
uppfattas idag som grundaren till återfallsprevention utifrån KBT. Det visade sig i Project 
MATCH-studien att återfallsprevention med KBT som grund var en effektiv metod (Ortiz & 
Wirbing, 2017). När Agneta Österling jobbade som överläkare vid beroendekliniken på 
Malmö Allmänna Sjukhus tidigt 2000-tal översatte hon boken som Marlatt och Gordon 
skrivit. Denna användes i Project MATCH och den blev då den första svenska manual i 
återfallsprevention. Manualen fick namnet Väckarklockan och användes flitigt i utbildningar 
åren efteråt. Alltefter åren har gått sedan Marlatt och Gordon publicerade sin första bok på 
ämnet återfallsprevention har fortsatt forskning förts, nya teorier har testats samt nya 
färdigheter har påträffats utifrån originalmodellen från tidigt 80-tal av Marlatt och Gordon 
(Ortiz & Wirbing, 2017). 
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Grundprinciperna inom de olika delarna av KBT innefattar bland annat att exponera klienten 
för det som gör individen orolig eller rädd för att lära sig att det går att hantera känslor som 
uppkommer när man möter det som skrämmer en. En annan del av KBT är att lära om 
beteendemönster för att få bort de dysfunktionella kopplingarna mellan stimuli och respons 
för att i sin tur lära in nya fungerande kopplingar (Ortiz & Wirbing, 2017). 
 
Ortiz och Wirbing (2017) skriver att de före detta missbrukare som enbart utgick ifrån att 
undvika personer och platser som tidigare varit kopplat till sitt missbruk, var mer benägen att 
falla tillbaka i ett aktivt missbruk kontra personer som har tillämpat copingfärdigheter av 
diverse slag. Till exempel acceptera att känna sug, men inte agera på det eller att tacka nej till 
eventuella erbjudanden om att dricka alkohol. De personer som lärt sig dessa 
copingfärdigheter återföll i mindre omfattning (Ortiz & Wirbing, 2017). 
 
Under KBT-baserad behandling ingår psykoedukativa inslag, skriver Ortiz och Wirbing 
(2017). Detta innebär att klienten får en undervisning i hur problembeteenden kan uppfattas 
genom ett socialt inlärningsperspektiv, samt varför beteendet återstår trots negativa 
konsekvenser som uppkommer till följd av problembeteendet. Psykoedukativa inslag inom 
återfallsprevention är ofta information gällande hur belöningssystem i hjärnan fungerar samt 
postakut abstinens skriver Ortiz och Wirbing (2017). Vi kommer att återkomma med en 
beskrivning om vad postakut abstinens är och även vad problemet abstinence violation effect 
innebär. 
 
Hamberg (2010) skriver att så många som 90 % av de personer som försöker lämna ett 
oönskat beteende inte klarar av det första gången. Missbrukare som fått genomgå behandling 
kommer med större sannolikhet hålla sig ifrån missbruket, jämfört med individer som inte 
genomgått någon behandling. Hamberg (2010) menar att de behandlingsmetoder vid 
drogmissbruk som gett bäst resultat i fråga om effektivitet är psykologiska och vid 
alkoholmissbruk är kognitiva beteendestrategier de mest effektiva metoderna. Med det sagt så 
är dock experterna i frågan eniga om att förutom terapeutiska behandlingar, så är det mest 
effektiva att involvera medicinska åtgärder i behandlingen (Hamberg, 2010). 
 
De kognitiva behandlingar går ut på att försöka ändra på en persons tankar och syftar då 
främst på de tankar som kan leda till riskfyllda handlingar. Anledningen till att den här typen 
av behandling ges är tack vare dess princip, vilken är att tankar inspirerar känslor, inre 
motivation och även handlingar (Hamberg, 2010). En alkoholmissbrukare kan infinna sig med 
en uppmuntrande tanke, att vid intag av alkohol blir den en roligare person och en period 
senare när alkoholintaget har blivit till ett beroende har tanken bytt karaktär och individen 
tänker istället att denne behöver alkohol för att klara av arbetsdagen. Ett tillvägagångssätt 
inom den kognitiva behandlingen är att ge realistiska utmaningar till personen som önskar 
ändra på sitt beteende och då har författaren tagit exemplet att avstå alkohol på ett festligt 
evenemang. Om individen lyckas med utmaningarna kan det leda till positiva kognitiva 
beteendeförändringar och därav dess användning. Kognitiv terapi är det som utövas mest 
gentemot personer med mentala svårigheter, men har även visat resultat på att det fungerar 
mot alkoholberoende (Hamberg, 2010). 
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Termen “Relapse prevention” eller på svenska återfallsprevention. Termen mötte stort 
motstånd och man ville inte godta begreppet när det först introducerades under tidigt 80-tal 
(Donovan & Witkiewitz, 2012).  Det var då Alan Marlatt och hans kollegor synade idén av 
sjukdomskonceptualiseringen och förändrade synen på problematiken. Alan och hans kollegor 
visade på faktorerna som låg bakom samt vad som bidrog till att suget återfinns. 
Återfallsprevention är i dagsläget manualbaserat och termen såväl som metoden används 
flitigt på diverse behandlingshem runt om i världen. Att kunna behandla alkoholism på detta 
sätt har tidigare enligt behandlare och alkoholister varit omöjligt eftersom man ansett att 
alkoholism varit obotligt med anledning av att beroendet setts som en kronisk sjukdom 
(Donovan & Witkiewitz, 2012). 
 
2.7 Motivation och vilja 
 
I en artikel skriver Brownell, Marlatt, Lichtensein, Wilson och Goodstein Leonard (1986) att 
det är förvånande att så pass lite forskning om motivation och dedikation för att motverka 
återfall gjorts. Det finns grader av motivation och det är vanligt att när någon väl söker hjälp 
är denne är väldigt entusiastisk utan att inse vad som behövs göras, eftersom det tar lång tid 
att förändra ett beteende. Många gånger kan motivationen utgå från externa faktorer istället 
för interna, att man motiveras eller pressas av sin omgivning (Brownell et al., 1986). 
 
Det finns tre aspekter av motivationsproblematik menar Brownell et al. (1986). Den första är 
att se till att identifiera högriskfaktorer till att ta ett återfall. Den andra är att se till ifall 
personen är redo att genomgå behandling. Den tredje är att se till att öka personens motivation 
och personens vilja att göra en förändring. Därav blir del två och tre något som ska göras i 
behandling. 
 
Vidare kan stödjande relationer såsom äktenskapliga, familjära eller vänskapliga vara en 
ökande faktor till att göra en förändring. Däremot kan denna faktor ifall motsatt, att ha 
förhållanden eller relationer som är dåliga, göra att personen inte är mottaglig på samma sätt 
för behandling (Brownell et al., 1986). Ett tillvägagångssätt som visade sig öka motivation var 
att använda sig av ett program som skulle kunna benämnas som 
samhällsförstärkandeprogram. Detta program såg till att personen fick äktenskaplig och 
familjeterapi, färdighetsträning, assistans i det vardagliga livet för att personen inte förlorar 
sitt körkort ett krav för att få detta stöd var att delta i gruppbehandling och skriva ett avtal för 
att hålla sig nykter. En kontrollgrupp användes som inte fick detta stöd, gruppen som fick 
extra stöd höll sig nykter i större utsträckning än kontrollgruppen (Brownell et al., 1986). 
 
2.8 Den bästa behandlingsmetoden 
 
Project MATCH var en randomiserad kontrollerad studie som pågick i över 10 år från start till 
slut och inkluderade 1726 klienter, 159 forskare och assistenter samt 95 terapeuter som var 
lokaliserade på 32 olika forskningsinstitut. Ambitionen med Project MATCH var att 
undersöka huruvida en matchning kunde förse klienten med bättre utfall, utifrån olika typer av 
behandlingsinterventioner. Bergmark, Bergmark och Lundström (2011) menar på att project 
MATCH ger starkt empiriskt stöd för att giltigheten i att ingen behandlingsmetod är 
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överlägsen någon annan behandlingsmetod. Detta genom att Project MATCH inte gav några 
riktiga tolkningsbara matchningseffekter. Vidare att utfallet av de tre olika 
behandlingsmetoderna som användes utan närmare beskrivning till om individerna var rätt 
eller fel matchande, visade på liknande utfall. Även The Alcohol Treatment Trial (UKATT) 
gav liknande utfall (Bergmark et al., 2011). Författarna menar på att den mest betydelsefulla 
delen i psykosocialt behandlingsarbete är så simpelt som relationen mellan behandlaren och 
klienten. Valet av vilken form av behandling som väljs menar Bergmark et al. (2011) har 
relevans för relationens kvalitet. Alltså att en behandlare skall välja en behandlingsmetod som 
fungerar för behandlaren samt för klienten. Att som behandlare vara påläst på en del 
behandlingsmetoder och kunna applicera dessa i samtal med klienter har betydelse för att 
lättare kunna anpassa sig till klienten på ett sätt som leder till att klienten finner 
behandlingskontakten som meningsfull och hoppingivande. 
 
2.9 Bristande tillgänglighet 
 
I en rapport från SOU (2011) visar de på att tillgången till vård och behandling i stor grad 
utgörs i förhållande till vilken kommun eller landsting en individ är bosatt i, d.v.s vilket stöd 
som kan erbjudas till de personer som har ett missbruk eller ett beroende. I en del kommuner 
och landsting visar rapporten på att det saknas ett utbud av diverse behandlingsinsatser på ett 
grundläggande plan som då ska präglas av vetenskap och tillförlitlig erfarenhet (SOU, 2011). 
De kommuner och landsting som har ett grundläggande utbud av behandlingar kan då istället 
ha långa köer, alternativt att hjälpen uteblir för de som köar allra längst. Det stora problemet 
utifrån rapporten menar SOU (2011) att kommuner och landsting inte kan enas kring 
ansvarsfördelningen. 

Återfallsprevention för patienter med problematik med alkohol har under en lång tid varit en 
terapeutisk utmaning. Det är av stor vikt att förse patienter med tjänster som tillför minsta 
möjliga begränsningar, att dessa patienter får tillgång till vård även efter avslutad behandling. 
En studie utförd av Chuang-Wen et al. (2017) ser till att undersöka fördelarna med 
smartphoneapplikationen SoberDiary som då är kopplad till en apparat som man får andas in i 
för att analysera ifall man druckit och hur mycket. Denna apparat är kopplad till telefonen via 
bluetooth för att hjälpa patienterna att återhämta sig från sitt beroende. Författarna 
problematiserar att en patient som har fått vård för sitt beroende får återvända hem där 
beroendet väl tog fart. Chuang-Wen et al. (2017) skriver att 40-60 % av patienter som avslutat 
vård återfaller inom 3 månader och att den siffran ökar till 70-80 % av patienterna som 
återfaller inom loppet av 12 månader. 
 

Att en patient får kontinuerlig vård för sin problematik är generellt sett mer effektiv i strävan 
efter att nå patientens mål. Däremot är det kostsamt att ge kontinuerlig vård, där kan 
mobiltelefonen vara ett bra verktyg menar Chuang-Wen et al. (2017). Däremot behövs mer 
forskning på ämnet för att verkligen ta fram bevis för att denna metod ger bättre resultat än 
utan, då denna studie inte har en kontrollgrupp skriver Chuang-Wen et al. (2017). 
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En studie gjord av Chih, Gustafson, McTavish och Shah (2012) visar hur patienter som fått 
hjälp på kliniker för alkoholavvänjning efter avslutad vård fått använda sig av en smartphone-
app för att hantera sina begär av alkohol. A-CHESS, som appen heter, är en smartphone-
baserad app som hjälper att motverka att före detta alkoholmissbrukare faller tillbaka i sitt 
missbruk. A-CHESS är designad för att förbättra motivationen hos bland annat dessa 
individer som blivit utskrivna från diverse alkoholberoende hem. Studien visar endast på hur 
användandet av appen har sett ut, Chih et al. (2012) menar på att fortsatt forskning på ämnet 
behövs. 
 
Chih et al. (2012) skriver att många experter anser att alkoholism är en kronisk sjukdom. 
Således försvinner inte begäret hos en individ som är beroende av sitt rusmedel, och därmed 
menar författarna på att den befintliga vården som erbjuds inte räcker till. De menar att vården 
till före detta missbrukare måste fortsätta för att undvika att dessa personer inte ska falla 
tillbaka i tidigare vanor. Genom att de individer som är i behov av stöd använder appar kan de 
få stöd överallt och när som helst, just för att minimera risken för ett potentiellt återfall (Chih 
et al., 2012). 
 
2.10 Kön 
 
En artikel skriven av Csiernic och Troller (2002) visar på skillnader samt likheter mellan 
könen vad gäller högrisksituationer i sitt emotionella stadie, där kvinnor och män båda har en 
högrisksituation i ett känslomässigt läge. Däremot visar studien på att kvinnor har fler 
högrisksituationer i sitt emotionella än män. Vidare visar studien på idén att män och kvinnor 
skiljer sig åt gällande vilken sorts behandlingsform som ska appliceras. Däremot skriver 
författarna att det behövs mer forskning på frågan om olika behandlingsmetoder ska 
appliceras på de olika könen i dagsläget för att kunna göra en välgrundad definitiv slutsats. 
 
Enligt Göransson och Magnusson (2012) får kvinnor en högre ansamling alkohol i blodet än 
män, trots att de konsumerar en likvärdig mängd alkohol och det innebär därför att kvinnor är 
känsligare för alkohol än män. Detta beror på att kvinnors kroppar består av mer fett och 
mindre vätska än mäns, vilket gör att alkoholen inte har lika mycket vätska att fördelas på. 
Detta betyder att alkoholen inte bryts ned lika effektivt för kvinnor som det gör hos män. 
Detta är extra tydligt hos yngre kvinnor då de har lägre nivåer av det enzym som ska bryta 
ned alkoholen och detta är varför kvinnor visar på en högre promillehalt vid samma mängd 
alkohol (Göransson & Magnusson, 2012). 
 
I en studie skriven av Walton, Blow och Booth (2001) avser författarna att undersöka 
huruvida det finns några skillnader mellan könen i form av copingstrategier, hur förmögen 
personen själv är att hantera problematiken av sitt missbruk, behov av resurser, begär, sociala 
influenser, exponering och fritidsaktiviteter. I själva könsfrågan fann forskarna att män har 
sämre copingfärdigheter, sämre sociala influenser och högre exponering för substanser än 
kvinnor. Walton et al. (2001) fann även att såväl män som kvinnor med avsaknad av social 
support för sitt återhämtande från missbruket fick sämre resultat. Däremot såg forskarna att 
kvinnor i allmänhet hade mindre social support än män i behandling. Vidare menade 
forskarna på att kvinnor är i större behov av social support för att slutföra sin behandling av 
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flera anledningar. Dessa anledningar kunde bl.a. vara lägre självförtroende, sämre psykiskt 
mående och att kvinnor oftare är deprimerade samt att de i högre utsträckning blivit sexuellt 
utnyttjade eller fått uppleva psykisk misshandel. Walton et al. (2001) skriver att det skiljer sig 
mellan män som är gifta och kvinnor som är gifta i frågan om återfallsrisken. Att vara man i 
ett äktenskap med en kvinna visar sig vara en skyddande faktor efter avslutad behandling, 
medan att vara kvinna och gift med en man inte alltid ses som en skyddande faktor. 
Anledningen till detta är att det är större sannolikhet att en manlig partner dricker mer än en 
kvinnlig partner skriver Walton et al. (2001). 
 
En annan artikel som är skriven av Walitzer och Dearing (2006) undersöker också de 
skillnader mellan könen i risken av att ta ett återfall. Författarna menar att det inte finns några 
skillnader mellan könen i den frågan. Däremot visade det sig att negativt humör, sexuella 
övergrepp som barn, hur förmögen personen själv är för att hantera problematiken av sitt 
missbruk, samt sämre copingfärdigheter kan vara faktorer till att öka risken i att ta ett återfall. 
Däremot är Walitzer och Dearing (2006) tydliga med att det inte finns några skillnader vad 
gäller kön i de nämnda faktorerna. För att se till skillnaderna mellan könen belyser författarna 
att det finns skillnader mellan könen vad gäller äktenskapets skyddande faktorer, vilket är att 
kvinnor är under högre risk att återfalla ifall de är gifta gentemot män som är gifta. En kvinna 
som är alkoholist är mer benägen att vara gift med en manlig partner som är alkoholist än det 
motsatta, d.v.s. att en manlig alkoholist är gift med en kvinnlig alkoholist. 
 
2.11 Postakut abstinens samt abstinence violation effect 
 
Postakut abstinens är då hjärnan efter en längre tid under påverkan av alkohol eller droger 
försöker anpassa sig eller återhämta sig. Postakut abstinens kan i vissa fall visa symptom som 
liknar psykisk störning och att misstanke kring att klienten egentligen lider av depression med 
koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och att klienten är lättretlig (Saxon & Wirbing, 
2004). 
 
Att leva med postakut abstinens kan vara mycket svårt, det är många delar som individen i 
tidigare skede ansåg vara lätta. Det skulle gå att säga att en individ som lider av detta på 
många plan är begränsad, att inte kunna tänka klart, inte fungera som man gjorde tidigare. 
Under denna tid kan känslor som dåligt självförtroende, nedstämdhet och en allmän känsla av 
att vara missnöjd med sin nykterhet uppkomma. Denna tid innebär en allt högre återfallsrisk, 
den postakuta abstinensen kan pågå ca 3-6 månader, medan vid bensodiazepinberoende kan 
pågå upp mot ett år eller mer. Den psykoedukativa delen i beroendebehandling är till för att 
medföra en förståelse för vad som händer och vad en före detta missbrukare kan tänkas 
uppleva för känslor i avsaknad av alkohol (Saxon & Wirbing, 2004). 
 
Abstinence Violation effect är ett fenomen som kan uppstå då en missbrukare efter en period 
från sitt rusmedel fallit för abstinensen. Fenomenet förklarades av Alan Marlatt första gången 
för över 40 år sedan i en studie om återfall. Marlatt genomförde 70 intervjuer med män som 
hade ett alkoholberoende. Där fick de förklara vilka situationer som grundade sig till varför de 
drack första gången under 90 dagar efter avslutad behandling (Ortiz & Wirbing, 2017). 
Marlatt upptäckte att vissa personer som fallit var mer sårbara för att drabbas av fenomenet 
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AVE. AVE beskrivs som en kognitiv såväl en affektiv överreaktion som karaktäriseras av en 
stark självkritik vid avbrott från helnykterhet eller drogfrihet, samt en känsla av att inte kunna 
kontrollera på sitt beteende. Tankar som uppstår skriver Ortiz och Wirbing (2017) att ”Så är 
jag där igen, jag dricker, jag drogar, jag är helt hopplös!” (s.21). Vidare menar författarna att 
det kan i vissa fall finnas en tendens att tillskriva sig själv brister och oförmåga.  
 
3. Metod 
 
3.1 Datainsamling 
 
För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har vi utgått ifrån en kvalitativ ansats. 
Data har samlats in genom intervjuer för att i detta fall få en uppfattning om hur 
professionella behandlare ser på återfall. Tre personer har blivit intervjuade och alla dessa 
jobbar på olika arbetsplatser och behandlar alkoholmissbrukare med hjälp av olika 
behandlingsformer. Detta för att få en bredd på datan och inte endast få åsikter utifrån 
personer som jobbar med samma behandlingsmetod, då dessa skiljer sig åt mellan varandra i 
upplägg av behandling och även i synen på problematiken. 
 
Vi ansåg att kvalitativa intervjuer var det mest aktuella alternativet eftersom 
intervjupersonerna genom kvalitativa intervjuer har möjligheten att måla upp en bild av deras 
egna uppfattningar, erfarenheter och inställningar. Vi bestämde att vi under de här 
intervjuerna skulle använda oss av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Till vår 
fördel ville samtliga intervjupersoner fortsätta sitt medverkande i studien efter att de tackat ja 
till intervju vilket inte genererade något bortfall. 
 
3.2 Urval och tillvägagångssätt 
 
Efter att vi tagit fram ett relativt öppet syfte så kunde ett informationsbrev skrivas. 
Informationsbrevet inleddes med en beskrivning vilka vi var och anledningen till att de 
mottagit detta brev, vilket var att skriva en kandidatuppsats. Därefter beskrev vi vad vi önskar 
erhålla för kunskap i intervjuerna, hur intervjun skulle komma att gå till och hur uppgifterna 
skulle hanteras efter intervjun. 
 
Vi kontaktade intervjupersonerna först genom att skicka ut informationsbrevet till deras mejl 
som hittats på deras hemsida. Om vi inte hade fått svar efter några dagar så ringde vi upp 
verksamheten på det telefonnummer som eventuellt var angivet på respektive verksamhets 
hemsida. Om det inte fanns något telefonnummer angivet mailade vi på nytt med 
förhoppningen om att få svar vid det andra försöket. Det var inte alla som svarade, vilket 
gjorde att vi fick spendera en del tid i början av forskningsprocessen på att försöka hitta 
relevanta verksamheter och intresserade intervjupersoner. 
 
Urvalet av de intervjupersoner utgick utifrån det vi ansåg var lämpligt och relevant i 
förhållande till vår studie. Mer konkret tänkte vi att personerna som intervjuas bör jobba inom 
en verksamhet, t.ex. på ett företag eller behandlingshem som har central fokus på att arbeta 
med behandling av personer som sökt sig till verksamheten p.g.a. att de har ett 
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alkoholmissbruk. I och med att vi i den tidigare bakgrunden har belyst vanliga 
behandlingsformer så hade vi som mål att få åtminstone en intervju med respektive 
behandlingsform. 
 
I väntan på respons från de verksamheter vi hade skickat ut informationsbrevet till så jobbade 
vi med att samla in information som var kopplat till vårt syfte. Detta gjorde vi genom att söka 
vetenskapliga artiklar på nätet och leta information i form av lämpliga fysiska böcker. 
 
Samtliga intervjuer utfördes utifrån en semistrukturerad karaktär, vilket innebär att vi i förväg 
hade strukturerat ett någorlunda löst frågeformulär som respektive intervjuperson skulle 
besvara. Intervjupersonen hade, trots redan förberedda frågor, möjligheten att kunna berätta 
relativt fritt utifrån sig själv, sin egen erfarenhet och eget synsätt. Bryman (2011) skriver att 
under en semistrukturerad intervju behöver inte alla frågor vara ställda i en specifik ordning 
eller ens i samma ordalydelse. Följdfrågor som uppkommer under intervjun kan frågas upp, 
däremot ska det strävas efter att ställa frågorna i samma ordning och med samma ordval. När 
vi höll i intervjuerna var vår strävan att ställa frågorna i samma ordning samt med samma 
ordval precis som Bryman förklarar. Däremot ifall intervjupersonerna började prata om ett 
tema som skulle tas upp senare valde vi att gå vidare med det temat för att inte behöva hoppa 
mellan olika teman i samtalet. I varje intervju lämnades intervjupersonerna utrymme till att 
kunna svara så utförligt eller så lite denne behagade, men vi såg till att ställa följdfrågor vid 
antingen utlämnande av detaljer, eller när andra eventuella frågetecken dök upp hos oss. 
Följdfrågor ställdes alltid när vi kände osäkerhet i vad intervjupersonen egentligen menade 
och det gjordes för att verkligen få intervjupersonens egna uppfattning utan att innehållet 
skulle kunna misstolkas. Det vi också gjorde för att vi inte skulle misstolka, eller kanske till 
och med komma ihåg fel, var att vi spelade in samtalet under varje intervju. 
 
För att inte utelämna information transkriberades varje intervju i sin helhet. Bryman (2011) 
menar på att i kvalitativa studier intresserar man sig inte enbart på vad intervjupersonen säger 
utan hur denne förmedlar sig, och därför sa vi inte bara det intervjupersonen beskrev i 
transkriberingen, utan även på vilket sätt innehållet beskrivs. Exempel på det kunde vara om 
intervjupersonen tvekade en aning, att det krävdes några sekunders betänketid eller om det 
dök upp någon annan faktor som kunde vara vital för att tolka situationen korrekt. 
 
3.3 Analysmetod 
 
Bryman (2011) går igenom olika analysmetoder och däribland Grounded Theory (GT). En 
central del i GT är att information, som från data, i ett senare skede förväntas härleda i teori. 
Data samlas in under forskningens gång och samtidigt som data samlas in analyseras datan 
parallellt med insamlingen. GT som metod är således starkt inriktad på teorigenerering. 
 
Vidare utgör kodningen i GT en stor del och en viktig process i arbetet. I denna process 
analyseras transkriberingarna för att organisera det material som samlats in. Kodningen är en 
central del inom metoden och görs eftersom det konkretiserar delar som ser ut att vara av 
teoretisk vikt eller ha praktisk betydelse för de personer som intervjuats (Bryman, 2011). 
Kodningen skiljer sig åt mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar då den i det 
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förstnämnda ofta tenderar att vara oföränderlig, medan i kvalitativa undersökningar så är det 
inte ovanligt att kodningen förändras regelbundet och därmed omvärderas (Bryman, 2011). 
 
I Bryman (2011) tas det även upp att det går att skilja mellan två sätt att hantera kodningen. 
Den ena är initial kodning som innebär att kodningen sker på ett ytterst detaljerat sätt med 
motiveringen att man med den data som finns vill få ett första intryck. I det här läget är det 
viktigt med ett eget öppet sinne för att väcka nya idéer som kan leda till nya koder. En central 
del vid den initiala kodningen är att komma till insikt om att kodningen som bearbetas till en 
början är tagen ur deltagarnas perspektiv. Däremot kommer forskaren i slutändan att se till 
verkligheten från sitt sätt som kan komma att skilja sig från deltagarnas synsätt (Bryman, 
2011). 
 
Den andra kodningen är selektiv eller fokuserad kodning. Det som speglar denna typ av 
kodning är att det läggs fokus på de vanligaste koderna och som kan leverera mest 
information. Detta betyder att en del koder kommer att utelämnas och i den här typen av 
kodning krävs att beslut behöver tas gällande vilka koder som faktiskt är de mest vitala 
(Bryman, 2011). 
 
De olika företeelserna i kodningen bildar begrepp och blir gemensamt den öppna kodningen. 
Begrepp blir senare till kategorier då de har hanterats så pass mycket att de kan stå för en 
företeelse i verkligheten (Bryman, 2011).  
 
Längre fram i arbetet kommer utdrag från intervjuerna presenteras utifrån vad 
intervjupersonerna har sagt och uttryckt. I varje utdrag som framställs kommer varje person 
att få ett fingerat namn för att inte kunna knyta citat till en specifik individ. Citaten har även 
skrivits om i minsta möjliga mån för att inte förstöra det intervjupersonen försökt att 
förmedla. Däremot i respekt till intervjupersonerna har talspråk skrivits om för att läsarna 
lättare ska kunna uppfatta det intervjupersonerna förmedlat. Även uppenbart felaktiga 
meningsuppbyggnader och grammatiska misstag har ändrats. 
 
Den initiala kodningen resulterade i att ett antal begrepp togs ut från texten, många olika typer 
av begrepp som inbegrep många områden. Dessa begrepp togs med för den selektiva 
kodningen, där begreppen som var av mest vital vikt för studien togs i beaktning. Begreppen 
som återstod resulterade i fyra givna kategorier. Dessa begrepp stod till grund för att 
arbetssätt, bristande tillgänglighet, kön och återfall skulle bli kategorierna av det empiriska 
material som samlades in utifrån intervjuerna. 
 
3.4 Validitet och reliabilitet 
 
Bryman (2011) tar upp att kvalitativa forskare har ifrågasatt huruvida begreppen validitet och 
reliabilitet är aktuella inom kvalitativa undersökningar. Detta beror på att mätningen inte är 
där den centrala fokusen läggs i en kvalitativ forskning. 
 
En annan ifrågasättande faktor som belyses i Bryman (2011) gällande ovanstående begrepp är 
att de kriterier som finns inom dem inte går att tillämpa i en kvalitativ undersökning eftersom 
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att de bygger på att det endast ska finnas en absolut sanning kring ett sammanhang, vilket 
framkommer i Brymans litteratur att det inte behöver vara så. Det kan finnas en eller fler 
beskrivningar av en och samma verklighet (Bryman, 2011). 
 
Begreppet reliabilitet kan även benämnas som tillförlitlighet. Begreppet extern reliabilitet ser 
till ifall resultatet från studien kommer att kunna bli densamma om studien skulle återskapas. 
Även ifall studien har influerats av slumpmässighet eller tillfälliga betingelser (Bryman, 
2011). Begreppet intern reliabilitet innebär att forskarna har bestämt sig hur de ska tolka det 
de ser och hör, för att forskarna ska tolka på samma sätt (Bryman, 2011). I denna studie har vi 
varit två medlemmar och under studiens gång har vi sett till att inte tolka texter eller annat 
olika, i diskussion och överläggning har samstämmighet rådigt. Detta kan vara tolkningar av 
det underliggande i det intervjupersonerna menar. Förutom att vi tolkar intervjupersonerna på 
korrekt sätt, behöver också intervjupersonerna uppfatta frågorna rätt. Ifall en intervjuperson 
inte förstår frågan korrekt gav vi antingen en definition eller en förklaring till vad vi menar för 
att intervjupersonerna ska uppfatta frågorna rätt. 
 
Ett annat begrepp som är ett viktigt forskningskriterium är just validitet. Validitet går i korthet 
ut på att de slutsatser som genererats utifrån intervjuer och kunskapsinhämtningen utifrån 
litteraturen hänger ihop (Bryman, 2011). Bryman skriver att begreppet validitet inbegriper 
olika typer av validitet, i denna del kommer det läggas fokus på intern och extern validitet. 
Intern validitet går ut på att se till kausaliteten, alltså hur en slutsats mellan olika variabler är 
hållbar eller inte. Bryman (2011) skriver att “Om vi påstår att x orsakar y, kan vi då vara säkra 
på att det verkligen är x som svarar för variationen i y och inte någon annan faktor som ger 
upphov till ett skenbart orsaksförhållande?” (s.69). Låt oss då nämna x som behandlingsmetod 
och y som förändringen individen gör. Kan vi vara säkra på att metoden orsakar att Kalle 
slutar dricka, eller är det så att det skulle kunna vara något annat som gjort att Kalle slutat 
dricka? Validiteten stärks i kvalitativa undersökningar tack vare att den närvaro och 
delaktighet som går att finna i en social grupp gör att forskaren kan se samband mellan 
begrepp och observationer (Bryman, 2011).   
 
Extern validitet däremot, ser till ifall studien går att generaliseras till andra kontexter utöver 
den specifika kontext som har undersökts (Bryman, 2011). Detta med anledning av att 
intervjuer har förts med personer vars yrke är att behandla alkoholmissbrukare utifrån 
manualbaserade behandlingsformer alternativt att behandlingen härstammar från litteratur. 
Behandlingen bör därför utföras på samma sätt ifall en alkoholmissbrukare får behandling i 
Umeå, Stockholm eller Malmö. Behandlingsformerna ser likadana ut oberoende av vilket län 
du får KBT-behandling i, till exempel. Däremot kan vård inom 12-stegsbehandling se olika ut 
p.g.a. att alla behandlingshem eller arbetsplatser inte genomför alla stegen på liknande sätt, i 
vissa fall får individen till exempel steg 1 till 10 på samma behandlingshem och får sedan 
söka sig vidare för att genomgå resterande steg. Utöver det grundar de sina steg på samma 
litteratur och ska därför inte skilja sig från varandra i utformning. 
 
En vanlig företeelse inom kvalitativa forskningsintervjuer är att antalet intervjupersoner ofta 
är för få i antal för att kunna generalisera det resultat som tas fram. Det intressanta är inte att 
kunna generalisera resultatet i största allmänhet, utan det väsentliga handlar om att kunna 
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överföra den aktuella kunskapen som inhämtats i en intervju till andra relevanta situationer 
(Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
3.5 Etiska resonemang 
 
Vetenskapsrådet (2002) går igenom fyra forskningsetiska krav som bör beaktas i 
forskningsprocessen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet är en nödvändig faktor för att samtyckeskravet i ett senare skede ska 
kunna uppfyllas. Dessa två krav går hand i hand och anledningen till det är för att de 
intervjupersoner som vi kommit i kontakt med under arbetet har rätt i att få veta vad de väljer 
att ställa upp på (Vetenskapsrådet, 2002). Det som bör innefattas i informationen som lämnas 
ut till intervjupersonerna är syftet med vår studie, vad vi planerar att använda för metoder och 
hur datan ska förvaras för att säkerställa att endast behöriga kommer att få tillgång till datan. 
Datan förvaras lösenordsskyddat på en extern hårddisk utan tillgång av obehöriga. En central 
del i informationskravet är att medverkandet i studien är på frivillig basis och att det finns 
möjlighet att avbryta sin medverkan. Samtycket blir vitalt i fråga om den medverkande 
personens integritet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Konfidentialitetskravet går ut på att de forskare som ska förvara data, tydligt redogör för hur 
datan kommer att hanteras. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att data ska förvaras på sådant 
sätt att obehöriga inte ska kunna komma åt materialet. I Intervjuerna som förts i denna studie 
har det som sagts spelats in med samtycke av intervjupersonerna. I dessa forskningsarbeten är 
det som tidigare beskrivet viktigt att obehöriga inte kommer åt informationen, och det ska inte 
heller vara möjligt att i en senare publikation kunna lista ut vem det är som gett ut 
informationen (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Nyttjandekravet innebär att den information som uppkommer i en forskningsprocess enbart 
används till dess syfte och inget annat. De medverkande ska förstå att innehållet enbart 
kommer att användas till den relevanta forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
3.6 Litteratursökning 
 
Litteraturen som valdes i bokform utgjordes av tidigare kurslitteratur som var lämplig samt en 
genomgång av böcker som var relevanta på ämnet från diverse bibliotek. Artiklar söktes 
genom ett antal olika sökmotorer, Umeå universitets databas, PsycINFO, socINDEX, Google 
scholar, Diva samt SOU. Sökord som användes var bland annat “Alcohol”, “Addiction”, 
“Relapse prevention”, “Gender”, “Digitizing” och “Relapse”. Sökningarna gjordes såväl på 
engelska som på svenska. 
 
3.7 Beskrivning av arbetsfördelning 
 
Uppsatsen är skriven större delen gemensamt, däremot har vi valt att dela upp arbetet något. 
Denna uppdelning skedde löpande under arbetets gång, Johan skrev om KBT och MI som 



17 
 

behandlingsform och Jonathan skrev om 12-stegsbehandlingen. Johan skötte rekryteringen av 
intervjupersoner och Jonathan transkriberade två av tre intervjuer. Jonathan stod för större 
delen av skrivandet av analysavsnittet och Johan större delen av diskussionsavsnittet. 
 
3.8 Metoddiskussion 
 
Det fanns en tanke till en början att intervjua personer som har lyckats hålla sig ifrån 
alkoholen, alltså före detta missbrukare. Detta för att få så rättvis och gedigen information 
som möjligt. Däremot utifrån etiska skäl, samt svårigheten i att finna personer som är villiga 
att ställa upp på en intervju, valdes istället att intervjua professionella yrkesutövare som 
arbetar med återfallsprevention. Syftet behövdes då korrigeras till att få behandlares 
uppfattning istället för före detta missbrukares uppfattning på återfall. Utöver etiska skäl i att 
inte intervjua en utsatt grupp är tidsaspekten en tydlig faktor till valet att intervjua 
professionella behandlare. 
 
Den geografiska aspekten har även resulterat i en avgränsning i form av att behandlare som 
intervjuats har jobbat i Västerbottens län. Detta gjordes för att inte enbart intervjua behandlare 
i Umeå, utan även att intervjua behandlare utanför de större städerna i Västerbotten för att få 
en insikt i hur behandlare ser på den bristande tillgängligheten av behandling på mindre orter. 
 
Vi är medvetna om att uppsatsen har en del styrkor respektive svagheter. Några av de främsta 
styrkorna som arbetet har anser vi är att ett kritiskt och ärligt förhållningssätt har tillämpats 
genom hela arbetet och att uppsatsen har ett starkt fokus på vetenskaplig litteratur. Uppsatsens 
svagheter kan tänkas vara att studien inte har fler än tre intervjupersoner. En risk som vi ser är 
att slumpen skulle kunna avgöra ifall de intervjupersoner som intervjuades inte skulle vara 
representativ för den behandlingsform de utövar. Vi tänker att det skulle kunnat rikta studien 
åt ett felaktigt håll. Däremot kan det argumenteras för att intervjupersonerna som antog 
intervju helt enkelt är stolta över den metod de utövar och därför vill informera om den, vilket 
skulle vara något positivt. 
 
Att se till professionella och inte till före detta missbrukare kan argumenteras som en svaghet. 
Det kan däremot gynna forskningen ifall fokus istället ligger på att intervjua före detta 
missbrukare för att få deras åsikt om återfall och hur det kommer sig att dessa individer klarar 
av att inte ta ett återfall. Vi anser att empirin av intervjuer med före detta missbrukare skulle 
väga ännu tyngre än professionella behandlares syn, då professionella behandlare inte med 
samma säkerhet kan veta anledningarna till vad som motiverar en individ med 
alkoholproblematik till att sluta dricka. 
 
I den mån studien går att generaliseras, som lyfts fram i tidigare avsnitt, anser vi att det främst 
går att generalisera den behandling som är manualbaserad med tanke på att behandlingen ser 
likadan ut var den än ges i landet. Däremot utifrån det faktum att 12-stegsbehandlingen ges i 
olika former, att vissa steg inte ges på samma plats, kan resultatet enligt oss inte generaliseras 
med samma säkerhet. Hade behandlingen däremot varit enhetlig och sett likadan ut oavsett 
vart behandlingen ges skulle resultatet kunna generaliseras. 
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4. Analys 
 
Under denna rubrik kommer intervjuerna som har genomförts att presenteras. Empirin som 
inhämtats genom intervjuer har sammanställts i olika kategorier, varpå dessa kategorier i sin 
tur delats in i olika rubriker. Efter en sammanställning av empirin kommer den att jämföras 
med den tidigare forskning och litteratur som tagits upp i vår studie. Behandlarna som har 
intervjuats har fått fingerade namn. 
 
Intervjuerna skedde hos tre yrkesutövande behandlare som alla på ett eller annat sätt arbetar 
med personer med ett alkoholberoende. Behandlarna har olika utgångspunkter i behandlingen, 
mer specifikt att de använder sig av olika metoder och förhållningssätt. Kenta spenderar sina 
dagar på en arbetsplats där 12-stegsbehandling uteslutande används. Maggan arbetar där en 
central del i arbetet består av fokus på KBT-inriktad behandling med stöd av MI (motiverande 
samtal). Stoffe jobbar på en arbetsplats där återfallsprevention kopplat med MI blandas med 
att kontinuerligt medvetandegöra faktorer kring återfall. Till skillnad från de andra 
behandlarna så bor klienterna på arbetsplatsen där Stoffe jobbar. På de ställen där Kenta och 
Maggan jobbar besöker klienterna dem och klienterna bor därav inte på ett boende. 
 
4.1 Arbetssätt 
 
I intervju med Maggan förklarar hon hur de arbetar med att förebygga återfall eller fall hos de 
personer som sökt hjälp hos henne.  

Vi jobbar med individuella träffar med våra klienter. I dessa träffar handlar det om att 
tydliggöra för individen vad skälen till förändring är. Att man tillsammans med klienten 
stärker drivkrafterna, ett sätt att stärka individen. Att besökaren ska inse varför denne gör 
detta. Vi jobbar mycket med att klienten ska bli medveten om vilka risksituationer som finns. 
Vi brukar benämna dessa som triggers, vad det är som sätter igång ens alkoholsug. Då pratar 
man om yttre risksituationer. Dessa kan vara platser, restauranger, pubar eller att gå förbi 
systembolaget på väg hem. Det kan även vara personer, samt situationer, som man förknippar 
med alkohol så att det då triggar igång de här mönstren av att dricka (Maggan). 

  
Maggan fortsätter: 
  

Det är ett sätt att få klienten att bli medveten om vilka risker som finns. Det finns även 
inre risksituationer, till exempel en typ av känsla. Många kan även använda alkohol 
som självmedicinering eftersom att man har svårt att sova, är orolig eller känner sig 
stressad. Alkoholen har då fyllt en funktion av att man blir mer avslappnad. Där är det 
viktigt att medvetandegöra vilka risker som finns och ringa in vad alkoholen har fyllt 
för funktion i ens liv (Maggan). 

  
Maggan berättar om att psykoedukativa delar är ett stort inslag i KBT-baserad behandling, där 
klienten får en genomgång i hur hjärnans belöningssystem fungerar för att personen ska få en 
djupare förståelse över varför denne känner vissa känslor som kan uppkomma under tiden 
individen inte dricker. Maggan nämner att om en individ upplever svårigheter i att sluta dricka 
kan det även finnas andra hjälpmedel i form av läkemedel för att minska suget. 
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Vi brukar rekommendera ett alkoholstopp i helst 90 dagar eller så lång tid som möjligt. Vi 
förklarar om hjärnans belöningssystem och den obalans som alkoholen skapar. det är viktigt 
när man ska göra nya banor och nya mönster att det kan vara en poäng att hjärnan får 
återhämta sig (Maggan). 

  
Vi har ju då antabus, som kan hjälpa med att avhålla sig från alkohol. Sen finns det Campral 
och Naltrexon som då kan hjälpa att minska suget. För vissa kan ju det vara som en krycka 
medan man gör denna förändring. Så det är ju också något man kan resonera om (Maggan). 

 
Kenta förklarar i det inledande skedet i kontakten med klienterna om hur de ser på att använda 
alkohol under behandlingsarbetet. 
  

Personerna som kommer till oss pratar vi tillsammans kring 12-stegsprogrammet. Det första 
de gör hos oss är att de får skriva ett kontrakt, de är då tvungna att vara nykter, annars skrivs 
de ut från gruppen (Kenta). 

 
Vid inledande behandling går han igenom de tre första stegen i programmet som handlar om 
att acceptera sin beroendesituation till alkoholen. Han tog även upp ett konkret exempel som 
handlar om just accepterandet. 
  

Steg ett, två och tre är inget behandlingsprogram. Det är bara ett accepterande. 
Jag brukar ta det här exemplet om tre fåglar som sitter på en gren. Det sitter tre fåglar 
på en gren och en fågel bestämmer sig för att lyfta. Hur många fåglar sitter kvar på 
grenen? Svaret är förstås fortfarande tre fåglar i och med att det bara är ett beslut 
som har tagits än så länge; ingen handling har skett. 

  
Kenta förklarar vikten av att 12-stegsbehandling består av en grupp med personer som har 
liknande problematik. 
  

Och det som görs med gruppbehandlingen och varför man jobbar i grupp och varför det är så 
effektivt är för att man bryter ett förnekande mycket snabbare, man speglar varandra i sin egna 
erfarenheter. Då de kommer in kan det vara någon som har kommit långt och nästan är klar. 
[...] För första gången kan de spegla sitt liv och deras sanning hur det faktiskt har sett ut, att de 
faktiskt haft ett tillit förhållande till drogen och hur självcentrerade de varit och där grunden 
egentligen bara varit att må bra men på vägen har de påverkat sin familj och arbetsgivare 
(Kenta). 

  
Stoffe förklarar sin roll på arbetsplatsen och hur de jobbar med sina klienter. 
                    

Ja hur vi arbetar rent återfallspreventionsmässigt, så är det ju rätt mycket med tanken. Att man 
måste tänka på annorlunda sätt, att när suget uppstår att kunna tänka på annat. Det är det vi då 
kallar för sugsurfing eller att kunna acceptera att suget kommer, så jobbar vi utifrån de 
grunderna. Vi strävar efter att klienterna ska tänka annorlunda. [...] Sugsurfing kan vara tankar 
som bara dyker upp. Då kommer suget snabbt, och då gäller det att sätta sig ned och låta suget 
gå över, lite som att en havsvåg kommer. Det här med acceptans, det är att veta att har man 
varit drogfri under en längre period så vet man någonstans att suget kommer. Att kunna 
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acceptera att när det kommer, då har vi tillsammans gjort en sorts plan för hur klienterna ska 
agera. Det är så vi jobbar. 

 
4.2 Analys av arbetssätt 

  
Maggan stärker individerna som hon jobbar med genom MI, vilket görs eftersom att hennes 
mål är att få klienterna själva att förstå varför ett förändringsarbete behöver göras, precis som 
Ortiz & Wirbing (2017) beskriver. Hon synliggör då målen och belyser de negativa 
konsekvenserna som uppkommer i samband med alkoholintag, detta för att få klienten 
införstådd i att denne behöver göra en skillnad och får då motivation att göra just detta. Ortiz 
och Wirbing (2017) tog även upp viktiga delar inom KBT, däribland att plocka fram centrala 
delar i vad det är som gör individen orolig eller rädd. Detta för att kunna hantera dessa känslor 
när de uppkommer och även för att se till beteendemönster som behöver läras om. Maggan 
jobbar med att medvetandegöra klienterna om vilka risker det finns med deras beteende, 
exempelvis inre känslor som kan uppstå. Hon förklarade att en del använder alkohol i syfte att 
bli av med dessa känslor, som då kan bestå av stress eller oro m.m. Maggan använder sig av 
psykoedukativa inslag i behandlingen för att hennes klienter ska få insikt om känslor som kan 
uppkomma när man slutar att använda alkohol eller droger. Detta eftersom att leva med 
postakut abstinens är väldigt begränsande för personen som slutar att dricka till exempel. Att 
klienten får insikt om varför denne kommer känna eller redan känner känslor, som att vara 
dum, kan inte tänka klart, nedstämd och, eller att känna sig missnöjd i sin nykterhet (Saxon & 
Wirbing, 2004). Att normalisera känslorna för att i någon mening underlätta för klienten att 
det denne känner inte är konstigt och att detta går över efter en tid. 
  
Stoffe jobbar inte helt olikt Maggan i hur han hanterar sina klienter och jobbar för att få dem 
att tänka i nya banor när suget uppstår. Det går att koppla på nytt till Ortiz & Wirbing (2017) 
som går igenom betydelsen av att ta fram orsakerna till att vissa känslor uppstår för att sedan 
kunna hantera dem när de uppstår. Detta är precis vad Stoffe gör när han beskriver att han 
först jobbar med att klienten i fråga ska acceptera att suget kommer att uppstå, för att sedan ha 
en plan för hur individen ska gå tillväga när suget väl dyker upp. 
  
Kentas arbetssätt i fråga om att acceptera sin beroendesituation och vikten av att behandlingen 
sker i grupp kopplas till Vahlström (2016). Vahlström skrev att ett accepterande, ett 
erkännande över sitt beroende är nödvändigt innan behandlingsprocessen kan börja. Individen 
behöver komma till insikten om att den befinner sig i en maktlös position i relation till 
beroendet. 
 
Vid formuleringen av tillvägagångssättet i 12-stegsbehandling av Vahlström (2016), behövs 
en grupp där samtliga medverkande besitter liknande erfarenheter och stöttar varandra inom 
gruppen. Kenta är inne på att gruppmedlemmarna speglar varandra och att alla har tagit sig 
olika långt i behandlingsprocessen. Vahlström (2016) menar även att gruppen behövs för att 
ge varandra insikten om att de inte är ensamma om att inneha denna sjukdom och att det inte 
är deras fel. Det gruppmedlemmarna väl kan styra över är deras tillfrisknande, man ska inte 
skylla ifrån sig för sitt drickande. 
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4.3 Bristande tillgänglighet 
  
Av en undersökning SOU (2011) har det framkommit att utbudet av behandling som erbjuds 
och finns tillgänglig ser olika ut beroende på om den som söker hjälp bor i en storstad eller på 
glesbygden. Under intervjuerna togs därför tillfället i akt att fråga vad samtliga 
intervjupersoner tänker om eventuella möjligheter till att digitalisera deras olika 
behandlingsmetoder. 
  

Vi har diskuterat detta på vår enhet om detta kan bli en vidareutveckling så småningom. Inget 
är beslutat eller konkretiserat men tanken har slagit oss. Det finns inom landstinget tex KBT-
behandling via internet för vissa diagnoser redan nu, så tekniken finns (Maggan). 
  

I dagsläget menar Maggan vidare på att mindre kommuner kan köpa tjänster för att tillgodose 
personer med vård från större kommuner som har större utbud av behandlingar. Hennes enhet 
har avtal med en del kranskommuner runt om i Västerbotten, men långt ifrån alla kommuner. 
  
Vidare fick Kenta frågan gällande digitalisering, ifall 12-stegsbehandlingen skulle kunna 
digitaliseras för att användarna ska kunna befinna sig på valfri plats och genomgå behandling 
eller eftervård på distans. 
  

Nej. Men däremot har AA det, där kan du gå in på nätet och vara med på AA-möten. Så det är 
ju inte omöjligt (Kenta). 

  
Kenta ställer sig inte emot idén att digitalisera 12-stegsbehandling, däremot anser han att det 
skulle vara svårt att få ihop gruppdynamiken utifrån att individerna inte ses ansikte mot 
ansikte för att uppfatta känslorna i det levande rummet. 
  
Till sist menar Stoffe följande: 
  

Jag kan tänka mig att det kan vara bra för olika familjehem som har ganska små resurser och 
tar emot klienter. Att de kan ha uppkopplat Skype någon timme med en terapeut eller så, det 
tänker jag kan vara ett bra sätt. Det tror jag – att just köpa den timmen, är värdefull i tid och 
pengar (Stoffe). 

  
4.4 Analys av bristande tillgänglighet 

  
SOU (2011) beskriver att det inom en del kommuner och landsting finns en begränsad 
tillgänglighet av grundläggande behandlingsinsatser. Detta följer en röd tråd i och med det 
Maggan beskriver, hon och hennes kollegor har avtal med en del kranskommuner för att deras 
invånare ska få ta del av den behandling som Maggan erbjuder. Återfallspreventionen 
gällande personer med alkoholberoende har länge varit problematisk och en viktig faktor i 
dess behandling är att patienter i någon form erbjuds vård efter avslutad behandling (SOU, 
2011). Chic et al. (2012) tog i sin undersökning fram att patienter efter avslutad vård fick 
använda en smartphone-app för att hantera deras begär efter alkohol. En central funktion med 
applikationen är att den bidrar till ökad motivation till att avstå alkohol. 
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Maggan och Stoffe är till större delen positiv till den förändring som håller på att ske. 
Maggans enhet har tankar på att genomföra just KBT-inriktad behandling via internet för 
behandling av missbruk. Maggan fortsatte berätta att KBT-inriktad behandling redan finns 
tillgängligt att få via internet för en del diagnoser. Att fortsätta ge eftervård efter avslutad 
behandling är kostsamt, däremot kan kliniker och kommuner få ned kostnaden via internet 
(Chih et al., 2012). Alkoholism är en kronisk sjukdom som inte går över, men är däremot 
hanterlig genom att efter avslutad behandling förse dessa med långvarig eftervård. Genom 
eftervård kan klienter underhålla motivationen och viljan av att inte ta ett återfall, genom att 
när sug uppstår kunna slå igång en app där stöd kan ges dygnet runt, precis var och när som 
helst (Chih et al., 2012). 
  
Stoffe ser möjligheter i att använda internet som hjälpmedel i behandlingen. För att underlätta 
tillgängligheten nämner han Skype som exempel och tror att det kan gynnas för verksamheter 
med små resurser. Just som SOU (2011) nämner, att det kan finnas bristande grundläggande 
behandling i mindre kommuner, så är Stoffes förslag något som delvis skulle kunna tackla det 
här problemet. 
  
Kenta var inte långsam med att förmedla sitt tycke i att själva 12-stegsbehandlingen fyller sitt 
syfte genom att sitta i en fysisk grupp under behandlingens gång. Men han såg däremot 
möjligheter i att det finns nätbaserade tillfällen att delta i AA-möten efter att behandlingen är 
avslutad. Fiorentine (1999) gick igenom 12-stegsbehandlingens effektivitet och redogjorde att 
resultatet av behandlingen kan påverkas beroende på hur ofta en individ deltar på AA-möten. 
Genom studien kom Fiorentine fram till att om en individ deltar på AA-möten färre än en 
gång per vecka har det samma resultat som att inte delta överhuvudtaget. För att kunna 
kontrollera sin abstinens befinner sig individen vid ett bättre utgångsläge om denne deltar mer 
frekvent, en eller fler gånger per vecka (Fiorentine, 1999). Med det sagt behöver det inte 
betyda att ett mer frekvent deltagande automatiskt resulterar i bättre resultat, utan det kan vara 
andra faktorer som bidrar till ett mer lyckat resultat. Exempel på detta kan vara relationer 
utanför behandlingen eller något positivt som händer i individens liv. Det som handlar om att 
frekvent delta på AA-möten och då främst i form av eftervård kan kopplas till att 
tillgängligheten skulle kunna vara ett hinder. Låt säga att en individ bor på glesbygden och 
vill fortsätta delta på AA-möten som eftervård för att fortsätta kontrollera sin abstinens men 
att individen har en geografiskt lång sträcka till den plats där AA-mötena äger rum. 
Konsekvensen med den långa distansen kan bli att individen inte deltar på lika många möten 
som denne hade önskat och riskerar att sätta kontrollen av abstinensen på spel. Då kan 
internet komma att spela roll och fungera som komplement, som vi var inne på tidigare. 
 
Alla intervjupersoner var mer eller mindre positiva till möjligheten att digitalisera behandling, 
alternativt enbart eftervård. Däremot var Kenta något tveksam till detta då kommunikationen 
som skulle ske genom internet inte skulle fånga känslan i rummet eller känslorna som 
uppkommer när individen blir bemött. Kenta menar att just relationen är det centrala i 12-
stegsbehandling, att gruppdynamiken ska fungera för att få önskat resultat. Skulle en 
beroendeperson, som Kenta uttryckte det, enbart samtala med behandlaren får det inte samma 
önskade resultat ifall gruppen utesluts. Anonyma alkoholister har enligt Kenta endast 
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möjligheten att delta på möten via internet ifall man inte kan ta sig dit, det ska ses som ett 
komplement. 
 
4.5 Kön 
 

Kvinnor har lättare att bli nyktra än vad männen har i 12-stegsbehandling. Jag tror att det beror 
på att kvinnorna ofta har barn och annat som motiverar till förändring. Nu pratar vi inte om de 
20 åriga tjejerna, utan de som har barn och familj. De äldre kvinnorna har kvar gamla 
dryckesmönster, det är skam och skuld, medan de yngre tjejerna har exakt samma beteende 
som de yngre grabbarna har idag. Det gör inget att de blir utslängda från krogen och sånt där, 
vilket inte hade gått förut. Så skillnaderna mellan könen blir allt mindre i sitt drickande. Men 
drickandet skiljer sig eftersom att kvinnorna tål mindre alkohol (Kenta). 

  
Kenta fortsätter belysa skillnader: 
  

Kvinnorna var alltså mer hemlighetsfulla i sitt drickande, de drog inte ut på stan och gapade 
och skrek, det fanns en skam i att dricka och att förlora kontrollen (Kenta). 

  
Stoffe visar på liknande upplevelser gällande att ha barn och finna motivation i behandlingen 
och kommer även med en ny infallsvinkel i könsfrågan. 
  

Mina upplevelser är väl att kvinnor som har barn och sådär, kan ha en större längtan efter att 
komma ur beroendet för att kunna bli en bra mamma, så att säga. [...] Det vi också har märkt 
är att kvinnor har lättare för att jobba i grupp; gruppdynamiken kan bli bra. Killar har svårare 
för det, alltså för att öppna sig och att prata om saker och ting (Stoffe). 

  
I grunden blir de väldigt individspecifika, jag menar vi utgår ifrån just individens målsättning, 
den individens risksituationer. Det är svårt att göra någon allmän lösning utifrån det. Däremot 
när man pratar om allmänna, att i forskningen visar det på såväl likheter som skillnader. Jag 
tänker däremot att det finns lika många skillnader inom, liksom, mellan kvinnor och kvinnor 
och män och män. [...] Det är klart att man kan prata om olika risker och så. Att just alkohol, 
vad skadligt bruk är och inte är. Så som hur olika mängd alkohol som man har druckit hur det 
påverkar kroppen, så där kan det självklart vara lite olika om man är man eller kvinna. Det kan 
vara så att man kan se skillnader i längre behandling där man kanske jobbar mer utifrån vilken 
metod man arbetar med också. Vi har ju här väldigt korta kontakter, där vi fokuserar på 
individens problematik, inte så många andra delar. Däremot ifall man bor på boende eller är 
inom slutenvård kan man jobba med fler saker samtidigt, så som boende, relationer och så 
vidare, och även gå in mer på djupet i just könsfrågan (Maggan). 

  
4.6 Analys av kön 

  
Kenta menar på att skillnaderna mellan män och kvinnor historiskt sett har varit mer uttalat, 
med anledning av att det tidigare var tabubelagt att kvinnor drack och tappade kontrollen. 
Kvinnors dryckesvanor var mer i hemlighet, de var inte på krogen och härjade. Kenta menar 
på att det finns mer likheter mellan män och kvinnor idag än vad det gjorde förr, att 
dryckesvanorna samt dryckesbeteendet ser snarlika ut i dagens samhälle. Kentas uppfattning 
liknar Maggans på så sätt att beteenden inte längre ska generaliseras, utan att behandlaren 
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behöver se till individen i sig. Stoffe och Kenta är dock inne på att kvinnor kan känna mer 
extern press i att vara en bra mamma, och att detta kan vara en faktor till att kvinnor har 
lättare att finna motivation och vilja till att göra en förändring. Brownell et al. (1986) skriver 
att familjära, vänskapliga och äktenskapliga faktorer kan spela en roll i motivationen att 
genomgå behandling och öka mottagligheten av behandlingen, vilket kan ge bättre resultat. 
 
En studie skriven av Csiernic och Troller (2002) visar att det både finns likheter och 
skillnader i högrisksituationer vad gäller i ett emotionellt spektrum mellan män och kvinnor. 
Däremot menar Maggan på att det finns lika många skillnader som likheter mellan män och 
män som kvinnor och kvinnor. Maggan menar på att yrkesutövande behandlare inte ska se på 
klienten som enbart kvinna eller enbart man, utan att se till individen i sig och inte 
generalisera utifrån de traditionella aspekterna hos könen. 
 
Både Maggan och Kenta är inne på att det finns skillnader mellan könen i frågan om anatomi. 
Precis som litteraturen säger ifall en man och kvinna konsumerar likvärdiga mängder alkohol 
får kvinnor en högre procentuell alkoholmängd i blodet än män (Göransson och Magnusson, 
2012). Kenta belyser att synen på alkoholkonsumtion för kvinnor har förändrats med tiden, att 
det tidigare var tabubelagt att dricka i större mängder som kvinna. Däremot att denna skillnad 
har förändrats allt eftersom att tiden har gått; att kvinnor dricker allt mer likt hur män dricker 
och beter sig vid berusning. 
 
Csiernic & Troller (2002) menar att det finns begränsad forskning som tyder på att den 
behandlingsform som ges kan skiljas åt beroende på om klienten i fråga är man eller kvinna, 
men är dock tydlig med att det behövs mer forskning på ämnet för att dra en definitiv slutsats. 
 
Stoffe berättar att han genom sina erfarenheter i yrket har sett att kvinnor har lättare för att 
jobba i grupp och att gruppdynamiken hos kvinnorna har lättare för att visa på goda resultat 
jämfört med gruppdynamiken hos män, vilket skulle kunna ligga till grund för val av 
behandlingsform. 
 
Maggan har däremot inte sett några skillnader mellan könen då behandlingen de har är både 
individanpassad och väldigt kort. Maggan medger dock att ifall behandlingen varit längre, 
alternativt att behandlaren arbetar med fler områden av personens liv, skulle det eventuellt gå 
att se fler skillnader mellan könen. Csiernic och Troller (2002) visar på att könen upplever 
vissa situationer annorlunda utifrån sitt emotionella stadie. Studien visar på såväl likheter som 
skillnader; likheter i att män och kvinnor upplever högrisksituationer i ett känslomässigt läge 
och skillnader i att det visar sig att kvinnor upplever fler högrisksituationer i just sitt 
emotionella stadie. Studien visar även på att män och kvinnor skiljer sig åt gällande vilken 
behandling som är mest lämplig och bör användas. Maggan var inne på just att riskfaktorerna 
kan skiljas mellan könen. 
 
Litteraturen är inte enig gällande skillnaderna mellan könen i form av att ta ett återfall. Det 
blir synligt när vi jämför Walitzer och Dearing (2006) som inte upptäckt några skillnader 
mellan könen i form av motivation, medan Walton et al. (2001) skriver att det skiljer sig på 
några punkter. Punkter såsom att män har sämre copingfärdigheter, sämre sociala influenser 
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och exponeras i högre grad för substanser. Likheterna mellan dessa författares upptäckter är 
att det skiljer sig kring återfallsrisken, att den är större för kvinnor som är gift med en man 
kontra ifall en man som slutat dricka är gift med en kvinna. Såväl Walton et al. (2001) som 
Walitzer och Dearing (2006) skriver att män som slutat dricka är gift med en kvinna, kan ses 
som en skyddsfaktor. 
 
4.7 Återfall 

Vi brukar prata om att vi skiljer på ett fall eller återfall. Att återfall är mer att man halkar 
tillbaka till gamla beteendemönster, halka tillbaka i problembeteendet i full skala. Att man har 
svårt att bromsa sitt drickande eller drogande, att man liksom börjar om med de negativa 
konsekvenserna. Medan fall är mer en avgränsad händelse, att personen lyckas bromsa upp 
och återgå till nykterheten eller den målsättning man har (Maggan). 

  
Maggan fortsätter att förklara återfall: 
  

Jag ser återfall mer som en process, någon slags förhistoria finns det där, oftast. Och 
någonstans får personen ett val av vad denne gör. Jag ser det som i grunden att man väljer att 
ta ett återfall, men sen liksom utifrån där och då kan det kännas som att personen inte har ett 
annat val. Men det är min uppgift att synliggöra de där valen som ändå finns där (Maggan). 

  
Stoffe hade en annan uppfattning om återfallsbegreppet: 
  

Jag anser att det i stort sett är när tanken börjar överta. Att nu är det dags att gå på bolaget, 
ungefär. När man börjar se på klockan att hinner jag med bussen in till centrum, eller vart det 
nu ligger, så är ett återfall där. [...] Återfallet ligger nog i tankens värld. Man väljer att tänka 
det och tar alltså ett återfall (Stoffe). 

  
Kenta var väldigt säker på frågan ifall man tar ett återfall eller får ett återfall. 
  

Tar ett återfall, väldigt noga. Man tar det själv. Jajamen (Kenta). 
  
4.8 Analys av Återfall 

  
Maggan har samma tanke såsom Ortiz och Wirbing (2017) skrev rörande Marlatts markering i 
en av hans studier från 1978 gällande fall och återfall. Definitionen av fall innebär att 
personen som varit helnykter och smuttat på en öl eller tagit ett bloss inte är ett planerat 
återfall, eller att personen varit mindre motiverad till att förbli nykter. Istället skulle det gå att 
tolka det som att personen har svårt att stå emot socialt tryck och därav inte kunnat säga nej. 
Ett fall skulle dock kunna benämnas som ett inlett återfall. 
  
Däremot menar Stoffe att ett återfall redan kan inledas i tanken, genom att fundera över att ta 
bussen in till centrum för att hinna köpa alkohol. Stoffe är emot idén av det Ortiz och Wirbing 
(2017) skriver, att fall är ett inlett återfall. Stoffe berättar att återfallet redan har skett i tanken 
och genom att förmedla detta tankesätt till sina klienter, skulle det kunna vara något som 
skapar problem utifrån problemet Abstinence Violation Effect. Klienten som lyssnar till 
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Stoffes argument om att återfall sker i tanken kan nämligen kopplas till AVE. 
 
5. Diskussion 
 
I denna del kommer vi att kritiskt granska det intervjupersonerna har förmedlat utifrån 
litteratur och diskutera detta. Diskussionen kommer att avslutas med tankar på framtida 
forskning som vi finner relevant att forska om ytterligare för att få en djupare förståelse för 
återfallsproblematiken. Dessutom finna nya innovativa lösningar för att se till att gynna 
missbrukare på glesbygden och deras valmöjligheter av behandlingsmetoder via internet med 
hjälp av smartphone eller annan internetuppkopplad enhet. 
 
Hamberg (2010) skriver att i behandling av alkoholister är kognitiva beteendestrategier de 
mest effektiva metoderna då behandlarna även kompletterar med medicinska åtgärder i själva 
behandlingen. Han menar att missbrukare vid första gången denne försöker sluta med sin drog 
eller rusmedel misslyckas, att sannolikheten att hålla sig nykter med hjälp av en behandling 
ökar jämfört med om denne inte skulle ha genomgått en behandling. Vi anser att Hamberg har 
rätt i att genom behandling ökar sannolikheten i att hålla sig ifrån missbruket gentemot denne 
som inte genomgår en behandling. Ortiz och Wirbing var inne på att KBT är en effektiv 
metod i återfallsprevention utifrån Project MATCH. Enligt Bergmark et al. (2011) har inte 
forskningen visat på att någon behandlingsmetod är överlägsen någon annan 
behandlingsmetod. Det är inte behandlingsmetoden i sig som är det mest relevanta i 
missbrukarens återhämtning, utan det är relationen mellan klienten och behandlaren som är 
det mest centrala. Fungerar inte relationen minskar sannolikheten till att behandlingen lyckas. 
Det är av betydelse att behandling väljs utifrån behandlarens kunskap för att komma 
underfund med vilken behandling som är bäst för såväl behandlarens egen personlighet som 
klientens personlighet (Bergmark et al., 2011). 
  
För att vara redo att genomgå en stor och ihållande förändring krävs att klienten känner vilja 
att förändra sig och känner motivationen att hålla fast vid sitt beslut av att inte ta ett återfall. 
Återfallsprevention handlar mycket om just motivation, däremot anser vi att motivation är ett 
brett begrepp som behöver tittas närmare på. Motivation innebär enligt Svenska akademien & 
lexikaliska institutet (2009) det inre behov som ligger till grund för ett potentiellt beteende. 
Ett exempel som tas upp är att en klient inte har motivation att bli bättre. Vilja betyder enligt 
Svenska akademien & lexikaliska institutet (2009) den målsättning som någon till följd av 
inre drivkraft såväl medvetet som personligt avser att nå ett specifikt mål eller ett specifikt 
agerande. 
  
Med detta sagt behövs viljan för att finna motivation att ändra sitt beteende, det går inte att 
tvinga fram motivation där det inte finns någon vilja att förändra sig. Att bli tvingad eller 
påvisad att denne måste göra en förändring kommer inte att hålla i längden förutsatt att denne 
inte själv känner vilja och motivation inifrån. Det är precis som Brownell et al. (1986) skriver, 
att se till ifall personen är redo att genomgå behandling. Utifrån att klienten redan där visar 
tecken på att inte vara redo kan det därav tänkas att klienten inte kommer att klara av att 
genomgå behandling med den uppoffring som behövs göras. Att då inte ha viljan till att göra 
en förändring kommer klienten inte kunna motivera sig till att motstå att ta ett återfall och 
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göra en ihållande förändring. Om klienten däremot skulle svara att denne är redo för att 
genomgå förändring är det behandlarens uppgift att späda på och trycka på just viljan hos 
klienten för att denne ska känna motivation till att göra en förändring. Det är den relationen 
som Bergmark et al. (2011) är inne på, att behandlaren genom att applicera 
behandlingsmetoden som klienten behöver utifrån deras personlighet kommer med största 
sannolikhet finna behandlingskontakten som meningsfull och hoppingivande. Därav kan då 
viljan spädas på och tron på att förändring är det som behövs för att få motivation att förändra 
sitt beteende och att inte ta ett återfall. 
  
Göransson och Magnusson (2012) skriver att missbrukaren trots att denne mår dåligt över sin 
konsumtion samt att denne genom konsumtionen spiller såväl tid som kraft, ändå fortsätter att 
konsumera alkohol. Detta kan utöver abstinens handla om att missbrukaren inte känner en 
vilja i att förändra sig, eller att genom avsaknad av vilja inte klarar att motivera sig att göra en 
beteendeförändring. Att andra kan se massvis med anledningar till att en individ ska sluta 
dricka spelar ingen roll förrän denne själv har fått nog och själv bestämmer sig för att sluta. 
Genom extern påtryckning förser man inte viljan inifrån hos individen. 
  
Litteraturen som har presenterats visar på såväl likheter som skillnader mellan könen. Walton 
et al. (2001) skriver att det finns skillnader i form av egenskaper mellan könen och hur män 
har sämre copingfärdigheter, sämre sociala influenser och exponeras i högre grad för 
substanser. Detta medan Walitzer och Dearing (2006) skriver att det inte finns några 
skillnader mellan könen alls i form av egenskaper. Vi tolkar det som att det finns skillnader 
mellan könen men däremot finns det även likheter, såväl mellan män och män och kvinnor 
och kvinnor. För att med säkerhet veta om det skiljer sig eller inte mellan könen behöver det i 
vår mening mer forskning göras på ämnet. Forskning som involverar stora mängder män och 
kvinnor, olika åldrar och från olika bakgrunder för att kunna säkerställa huruvida likheterna 
och skillnaderna som tidigare presenterats stämmer. Vi håller därför med Maggan i hennes 
uttalande om att det finns lika mycket skillnader som likheter mellan just män och män samt 
kvinnor och kvinnor utifrån den kunskap som vi besitter i dagsläget. Vidare instämmer vi med 
Maggans åsikt om att vården bör utformas från klientens individuella behov och inte det som 
förväntas av vad en man respektive kvinna generellt sätt svarar bäst på för behandling. 
 
Att som klient råka tänka på alkohol och hur alkoholen skulle kunna införskaffas har utifrån 
Stoffes definition av vad ett återfall är, redan fått ett återfall, trots att individen inte har agerat 
på impulsen. Detta är något som vi tänker skulle kunna vara komplicerat utifrån att klienten 
kan tillskriva sig själv brister och oförmåga i att inte klara av att motstå att tänka på alkoholen 
eller hur den skulle kunna införskaffas. Utifrån att Stoffe utgår ifrån en manualbaserad 
behandling, som han nämner är översatt av Wirbing och skriven av Marlatt och som han ser 
väldigt mycket upp till, anser vi att hans definition av återfall är märklig. Detta med anledning 
av att Marlatt är tydlig med sin uppfattning om vad fall och återfall är (Ortiz och Wirbing, 
2017). Vi anser då att det är märkligt att Stoffe ändå har uppfattningen av att återfall sker i 
tanken. Att Stoffe förmedlar detta till klienterna, alltså att återfall sker i tanken, innebär att 
han går utanför manualen även fast han var tydlig med att förmedla att behandlare bör hålla 
sig till manualen. Utöver Stoffe drar vi slutsatsen att intervjupersonerna är överens med 
litteraturen som beskriver återfall och fall i enlighet med Ortiz och Wirbing. 



28 
 

 
Vi vill avsluta denna uppsats med att belysa att det finns en del luckor i forskningen vad vi 
har sett. Den främsta luckan som upptäcktes var gällande den bristande tillgängligheten via 
internet och dess effekter, både positiva och negativa. Vidare hade det varit intressant att 
undersöka huruvida före detta missbrukare motiverar sig att inte ta ett återfall samt vad som 
bidrar till motivationen och viljan till att förändra sitt beteende och hålla fast vid att inte ta ett 
återfall. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter som går termin 6, vilket innebär att det är tid att göra 
kandidatuppsats. Våra namn är Johan von Ahn och Jonathan Otterhall. 
Vi har valt att intressera oss för återfallsprevention inom missbruk av alkohol. Ämnet 
intresserar oss med tanke på hur komplext själva problematiken är, samt med anledning av att 
det finns utrymme för utökad aktuell forskning på hur en före detta missbrukare motiverar sig 
att inte ta ett återfall. Tanken med studien är att kunna ge samhället en ökad kunskap gällande 
ämnet återfallsprevention och vad som motiverar missbrukare att inte ta ett återfall. 
 

•  Vad tror vi att du kan hjälpa oss med? 

 Bidra med dina kunskaper och erfarenheter för att ge oss en djupare förståelse för fenomenet. 
Detta genom att beskriva hur det motiverande arbetet går till för att förebygga att klienterna 
tar ett återfall. 
(Här intresserar vi oss för eventuella metoder eller andra tillvägagångssätt som ni tillämpar). 
  

• Hur kommer intervjun gå till? 

 Intervjun kommer att vara semistrukturerad, vilket innebär att du som intervjuas har 
möjlighet att prata om det du känner är adekvat för förståelsen av problematiken samt att du 
får besvara en del redan förberedda frågor. Intervjun kommer antingen ske på valfri lämplig 
plats eller genom en telefonintervju. För att säkerställa att inget missas kommer samtalet att 
spelas in för att i sin tur kunna transkriberas och vi kommer även att anteckna det som sägs 
under samtalets gång. 
  
Kort om hur vi hanterar uppgifter och information: 
Dina svar som intervjuperson kommer att anonymiseras, vilket innebär att du kommer vara 
anonym och att dina svar inte ska kunna spåras till dig genom ett deltagande i studien. 
Du har möjligheten att när som helst avbryta din medverkan under själva intervjun samt efter 
intervjun ifall du känner dig obekväm med din medverkan. Du som ställt upp på en 
intervju/telefonintervju kommer även att få en kopia av transkriberingen för att säkerställa att 
inget av det du sagt har förvrängts, om så önskas. Studien kommer att kunna läsas efter 
publicering på Diva. 
  
Tack för att du tog dig tid att läsa igenom informationsbrevet! Vi hoppas att du finner ämnet 
intressant och vill vara en del av framställandet av ökad kunskap. Hör av dig ifall du har 
frågor eller redan bestämt dig för att delta. 
 
 
 
Bilaga 2 
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Hur skulle du definiera ett återfall? 
 
Hur arbetar ni för att klienterna ska motiveras till att inte ta ett återfall? 
 
Hur går ni tillväga om ni får reda på att en klient har tagit ett återfall? 
 
Hur tror du dina klienter motiveras att inte ta ett återfall? Hur tror du de motiveras att inte ta 
ett återfall när de kommit hem? 
 
Upplever du att det finns någon skillnad i vilken behandling som ges beroende på om klienten 
är man eller kvinna? Eller några andra skillnader som du har sett och reflekterat över. 
 
Upplever du att risken för återfall är större eller mindre beroende på om det är en man eller 
kvinna? 
 
Hur ser du själv på återfallsprevention - Föredrar du någon särskild metod? Någon du gärna 
undviker? Vad finns det för förbättringsområden inom återfallsprevention? 
 
Enligt SOU gällande behandlingsformer på vissa orter så är utbudet av behandlingsformer 
väldigt begränsade, har du någon tanke över hur man ska kunna hjälpa även de som bor på 
mindre orter? Vi tänker på efterbehandling via internet/smartphone? 
 
Digitalisering av behandlingsmetoder på ämnet, skulle det vara något av intresse? Är det 
möjligt? 
 
 
 
 

  
 


