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Sammanfattning  

Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur vägen från alkoholberoende till nykterhet kan 

se ut. Studien har en narrativ utgångspunkt och insamlandet av material har skett med öppna 

intervjuer. Tidigare studier visar på att det finns olika perspektiv på alkoholism och behandling 

för det. Olika behandlingsformer ger olika resultat. Formell behandling kan vara ett sätt att 

komma ur beroendet. Det har däremot framkommit att olika typer av informell behandling, 

exempelvis Anonyma Alkoholister kan ha större betydelse när det handlar om att förbli nykter. 

Tidigare forskning pekar också på att sluta dricka är en förändring som kan bidra till flera olika 

positiva följder. Men vad är det som gör att en alkoholist väljer att sluta dricka? Resultatet i den 

här studien visar på att sådana omständigheter som gör att man tar beslutet om att söka hjälp är 

när man äventyrar familjesituationen och arbetet, när en allvarlig olycka inträffar eller när 

känslan av outhärdlighet uppstår. Studien synliggör också att vägen från alkoholberoende till 

nykterhet inte är rak och det tar tid men den ger mycket i gengäld, till exempel stolthet, 

positivitet och trygghet. Studiens resultat visar också på att Anonyma Alkoholister spelar en 

betydande roll i processen.  
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Förord 
Först och främst vill jag tacka mina informanter som har delat med sig av sina berättelser. Jag 

vill också tacka min handledare Anders för bra vägledning och stöd under hela arbetet. Studien 

har sitt ursprung i mitt intresse för alkoholens negativa konsekvenser och arbetet har gett mig 

nya lärdomar och insikter i hur det är att vara beroende av alkohol och hur man tar sig ut ur 

detta. Studien har gett mig chansen att komma i kontakt med gemenskapen Anonyma 

alkoholister (AA). Jag fick förmånen att delta på ett AA-möte vilket jag kanske aldrig annars 

skulle ha gjort. Jag vill slutligen tacka alla ni andra som varit en del av processen, ni som hjälpt 

mig att hitta informanter och ni som gett stöd på annat sätt.  
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1. Inledning  
Alkohol en drog som är tillåten att använda enligt norm, kultur och tradition. Alkohol spelar 

idag ofta en naturlig roll i många vuxna svenskars liv och konsumeras både till vardags och till 

fest. Oavsett om det handlar om en högtidlig social tillställning, en middag hemma eller en 

kompisträff är ölen, vinglaset eller drinken oftast hedersgästen och är aldrig mer än ett 

ögonblick bort. Även om man inte dricker alkohol behöver man i vilket fall som helst alltid 

förhålla sig till drycken på olika sätt. Alkohol förknippas oftast med glädje, nöje och ett socialt 

sammanhang. Baksidorna av alkohol glöms lätt bort. Till exempel vilka skadeverkningar 

alkohol leder till, risken för att dricka riskabelt eller hamna i ett beroende. Man har kommit 

fram till att det är mellan 10 - 30 procent av de vuxna svenska invånarna som har alkoholvanor 

vilka bidrar till en märkbar högre risk för påföljder kroppsligt, själsligt eller när det gäller på 

det sociala planet (CAN, 2019). Man har också kommit fram till att 4,2 procent av de vuxna 

invånarna i Sverige är beroende av alkohol (CAN, 2014). Det finns ett flertal teorier kring 

beroende, som syftar till att förklara varför vissa fortsätter att dricka när andra slutar. Till 

exempel teorin om att människor är rationella individer som är kapabla till att fatta beslut utifrån 

olika val som finns. Att den som är beroende av alkohol således tar ett medvetet beslut att 

fortsätta dricka. En annan teori förklarar beroende utifrån perspektivet att det handlar om 

bristande impulskontroll som leder till att det inte går att sluta dricka. I ytterligare ett perspektiv 

menar man på att det handlar om vanor, inlärt beteende, stimulering och belöningssystem (West 

& Brown, 2013). Oavsett hur många teorier och förklaringar det finns till att vissa människor 

blir beroende av alkohol behöver vi också söka svar på hur de som varit beroende tagit sig ur 

det och hur de själva förklarar och berättar om sina erfarenheter av det. Det finns olika typer av 

behandling för alkoholberoende, bland annat motiverande samtal, KBT, tolvstegsprogrammet, 

Community Reinforcement Approach och läkemedelsbehandling. Oftast kombineras någon typ 

av psykologisk behandling tillsammans med läkemedel (1177 Vårdguiden, 2018; Anonyma 

Alkoholister, 2015). Samtidigt visar det sig dock att behandlingsprogram inte alltid den mest 

lämpliga och mest effektiva lösningen för att varaktigt ta sig ur ett missbruk även om 

erfarenheten av att gå ett behandlingsprogram kan vara viktigt (Blomqvist, 1999). Om inte alltid 

behandling är den primära erfarenheten som gör att man tar sig ur beroendet, vad är det då som 

gör att en alkoholberoende slutar upp med att dricka? Hur hittar man vägen ut och vad krävs 

för att nå målet? Hur ser tiden efter ut?  
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1.1 Övergripande syfte och frågeställningar 

Att vara beroende av alkohol medför en högre risk att bli sjuk och dö i förtid. Många av dem 

som är alkoholberoende söker ingen hjälp (Socialstyrelsen, 2014). Med hjälp av forskning har 

flera metoder för att behandla alkoholproblem visat sig vara resultatrika. Emellertid anses inte 

metoderna som legitima just på grund av att de bidrar till att bli fri från alkoholproblem eller 

förändra dryckesvanorna utan snarare hjälper människor på annat sätt, till exempel genom att 

ge omsorg och omvårdnad eller symtombehandling (Blomqvist, 2000). Att använda läkemedel 

har visat sig vara en mindre effektiv metod när det gäller alkoholberoende, inte heller har man 

kunnat påvisa att behandling på institution har varit särskilt gynnsam i detta fall (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2001). Det finns också dem som läker spontant 

från sitt alkoholberoende, på egen hand utan professionell behandling (Blomqvist, 2000). 

Utifrån denna bakgrund samt att det finns de som hittar vägen ut på egen hand, upplever jag det 

som mycket viktigt att ta reda på vilka faktorer som bidrar till att komma ur ett alkoholberoende 

och som bidrar till varaktig nykterhet. Är det behandling eller är det andra omständigheter? Det 

är av stor betydelse att få höra hur nyktra alkoholister själva berättar och reflekterar om sin väg 

ut ur beroendet.  

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur vägen ur alkoholberoende till nykterhet 

kan se ut.  

  

-    Vilka omständigheter gör att man bestämmer sig för att sluta dricka? 

 

-     Hur är det att ta sig ur ett beroende? 

 

-    Hur upplever nyktra alkoholister att det är att berätta om sitt tidigare beroende och 

numera nyktra liv? 
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2. Kunskapsöversikt  
I detta avsnitt presenteras en del av den tidigare forskning som gjorts på fältet, både nationell 

och internationell. Fokus ligger på den forskning som gjorts kring vändpunkter, behandling och 

livsförändringar i samband med nykterhet.  

 

2.1 Vändpunkter   

Många gånger är det ett val som ligger till grund för beslutet att komma ur ett beroende. Valet 

kan handla om en situation med upplevelsen av att behöva välja mellan att leva eller att dö, en 

tid då man är trött på missbruket. För vissa är det LVM eller tvångsvård som är vägen ut. För 

andra kommer vändpunkten i samband med en allvarlig eller skrämmande händelse, till 

exempel en överdos eller psykos. Många gånger handlar det också om att man själv upplever 

att man vill ha en förändring. Behandlingshem, handläggare på socialtjänsten eller 

resursteamet, tolvstegsmodellen, tjejgrupp och LVM har visat sig vara bidragande i processen 

att bli nykter eller drogfri. Man har också sett att boendestöd från resursteamet och 

socialtjänsten samt eftervård har varit särskilt viktigt för att ta sig ur och bibehålla nykterhet 

eller drogfrihet. Även de sociala relationerna är viktiga, både de professionella och de privata. 

Den professionella kontakten, då i form av resursteamet, har spelat en stor roll när det gäller att 

sluta använda alkohol eller narkotika och fortsätta bibehålla nykterhet (Forsberg, 2009).  

 

Den egna viljan beskrivs som en faktor vilken utgör en stor del av vad som sätter igång 

förändringsprocessen. Den egna viljan till att förändra sin situation. Studien visar att den egna 

viljan för vissa uppkommit eller påverkats av yttre omständigheter, till exempel familjen. För 

majoriteten har viljan vuxit fram med hjälp av insikten i att en förändring i livet behöver göras, 

antingen genom upplevelsen av att befinna sig i en spiral som pekar nedåt eller att något 

allvarligt händer med hälsan som gör att sjukhus behöver uppsökas. Mångas vändpunkt blir 

också då det händer saker inom familjen, allt från stora händelser till små. Det kan vara familjen 

exempelvis upptäcker eller påpekar beroendet eller problematiken och en rädsla uppstår för att 

familjen inte längre kan eller vill vara kvar. Det kan också vara att man redan har separerat men 

att till exempel umgänge med barnen kan påverkas negativt (Grieff & Skogens, 2012). 

 

2.2 Behandling 

Det finns olika syn på alkoholism vilket också medför olika perspektiv på vilken behandling 

som blir aktuell. Resultaten skiljer sig åt beroende på vilken behandling som använts. 

Perspektiven på alkoholism skiljer sig åt nationellt och internationellt. Två vanliga modeller är 

sjukdomsmodellen och den inlärningspsykologiska modellen. Båda modellerna bidrar till 

förståelse för alkoholismens uppkomst, hur den bibehålls och hur den kan behandlas ur ett 

biopsykosocialt perspektiv. I Sverige däremot ser man vanligen på alkoholism som en indikator 

på att det finns en psykisk och social problematik till grund. När det gäller sjukdomsmodellen 

förespråkas informell behandling i form av Anonyma alkoholister eller Länkarna. Tidigare har 

man utgått ifrån en schablonmässig syn på alkoholism vilket betyder att man också ansåg att 

alla alkoholister behövde behandlas med en och samma metod vars resultat skulle utmynna i 

helnykterhet. Man har på senare tid sett att olika människor med alkoholproblem behöver olika 
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typer av behandling vilket betyder att en viktig del består av att matcha klient med behandling 

(Lindström, 1986).  

 

Formell behandling kan vara en omständighet som bidrar till förändring, däremot är den typen 

av behandling ofta något som kortvarigt träder in och i vissa fall inte alls har så stor påverkan. 

Man har sett att andra faktorer många gånger bidrar till en mer varaktig förändring, till exempel 

informell hjälp i form av självhjälpsgrupper. Likaledes är det inte behandlingen i sig som bidrar 

till återhämtning och varaktig förändring, utan snarare gäller samma faktorer som för de som 

inte gått i behandling. Det är inte heller bara behandling som behövs för att en förändring ska 

ske och bli bestående. Det är viktigt att man i samband med behandling förändrar sin situation 

och att man efter sin behandling bibehåller dessa. Behandling som bidrar till att förändra 

livssituationen samt bibehålla den är oftast till hjälp. I skedet då insikten kommer om att lösa 

sitt alkoholproblem är det vanligt att börja söka sig till någon typ av informell hjälp, till exempel 

en vän som har kunskap om det eller att man söker sig till självhjälpsgrupper såsom Anonyma 

Alkoholister (AA). Är problemen av svårare karaktär är det lätt att sådana första försök 

misslyckas. Vissa går efter några misslyckade försök med hjälp av informella metoder till 

formell behandling. Man har sett att det är vanligare för personer med mindre allvarliga problem 

som tar sig ur beroendet med hjälp av till exempel AA. De personer som går i behandling har 

oftast mer allvarliga problem (Moos, 2003).  

 

Organisationen Anonyma Alkoholister är en självhjälpsgrupp för de med alkoholproblem vilka 

har en önskan om en varaktig nykterhet. I USA år 1935 hade Anonyma Alkoholisters den första 

gruppen och därefter det har det skett en spridning av organisationen runt om i världen. 

Anonyma Alkoholister har funnits i Sverige i ungefär 40 år men har inte varit den dominerande 

självhjälpsrörelsen i landet (Helmersson Bergmark, 1995). 

 

2.3 Livsförändringar  

I en longitudinell studie där tre kvinnor som alla varit i alkoholberoende deltagit i framkommer 

det utifrån berättelserna att kvinnorna blev mer tillfreds med sina liv efter att de kommit ifrån 

sina alkoholproblem. Kvinnornas liv förändrades på olika sätt efter att de kom ur beroendet. En 

av kvinnorna, som tog sig ur sitt beroende med hjälp av Anonyma Alkoholister (AA), byggde 

upp och utvecklade en mer stabil identitet med hjälp av AA. En av kvinnorna, som gick på 

behandlingshem, återupptog kontakten med sin dotter. Ytterligare en kvinna, som även hon 

fann hjälp inom AA, kom ur sitt alkoholberoende med hjälp av ett stärkt självförtroende. 

Kvinnan bröt sig också loss från relationer och fokuserade mer på sitt jobb (Paris och Bradley, 

2001). 

 

I samband med behandling och nykterhet upplever klienterna förändringar, både när det gäller 

den fysiska och psykiska hälsan. Vissa klienter upplever att de fått fördelaktiga 

hälsoförbättringar i form av till exempel viktuppgång eller att de orkar mer. Många upplever 

också att det är lättare att göra saker att de är mer nöjda med sig själv eftersom de nu gör mer 

saker som bidrar med en känsla av att vara tillfreds med sig själv. Man mår bättre, ser på sig 

själv på ett nytt sätt och accepterar sig själv samt att man handlar annorlunda i olika situationer 
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än tidigare. Studien visar också att flertalet personer upplever att de sociala relationerna har 

förbättrats bland annat eftersom klienterna lärt sig acceptera dem omkring sig och lyssna på 

dem, att familjen har fått en bättre sammanhållning och att situationen i skolan eller på arbetet 

blivit bättre (Grieff & Skogens, 2012).  

 

Personer som kommit ur sitt beroende med hjälp av professionell hjälp och AA beskriver sin 

återhämtning och vilka förändringar det nyktra livet genererat på olika sätt. De som deltagit i 

Anonyma Alkoholister (AA) beskriver att gemenskapens filosofi om att alkoholism är en 

sjukdom bidrog till att de slutade att skuldbelägga sig själva för sitt drickande. För andra innebar 

återhämtningen att man växte i sig själv och på så sätt att man exempelvis fick kraft nog att 

bryta sig loss från destruktiva relationer och inte låta sig begränsas vilket ledde till nya 

möjligheter. Återhämtningen beskrivs också ha bidragit till att hittat sig själv, sin egen vilja och 

kunnat acceptera sig själv. Studien visar att män i större utsträckning beskriver att processen 

skett med hjälp av deltagande i AA. Kvinnor däremot beskriver i större utsträckning att 

återhämtningen bidragit till en individuell utveckling som hjälpt dem att ta sig ifrån negativa 

relationer och växa som personer (Hänninen och Koski-Jännes, 1999). 

 

3. Metod 

3.1 Narrativ metod 

Narrativ forskning eller studiet av berättelser handlar om att tolka. Det som utgör den narrativa 

forskningens karaktär är att vi tolkar de tolkningar som andra gör av sin egen sociala värld och 

sig själv. Det handlar i stor del om att man som forskare behöver ställa sig frågor som vilken 

betydelse och mening en berättelse har. Narrativ metod lämpar sig därför bra till studier som 

avser att titta på till exempel identitet, hur vi skapar oss själva och hur vi förstår oss själva 

utifrån det (Riessman, 1993). I berättelser formar vi en mening till vår värld och våra 

erfarenheter i form av att vi klargör, framhäver eller tar avstånd ifrån. När vi undersöker 

berättelser kan vi se hur människor skildrar och uppfattar sin värld, både den sociala och fysiska 

världen (Hydén, 1997). Dock verkar forskare inte ha en entydig bild av vad en berättelse är för 

något, vad som kännetecknar den och vem det är som är eller får vara berättare av en berättelse. 

En del forskare anser att studera berättelser är en specifik inriktning och därmed också kan ha 

ett eget namn. Studerandet av berättelser kan också ses problemområde i ett bredare fält av 

forskning och vi behöver därför studera berättelser utifrån olika perspektiv och utgångslägen 

(Mishler, 1997). Forskare har också olika syn på berättelsens värde inom narrativ forskning. 

Det finns forskare som ser berättelsens betydelse ur ett metodologiskt perspektiv och att 

berättelsen därmed är utgör en av flera källor som bidrar till lärdomar om och insikt i en social 

verklighet. Andra forskare utgår ifrån att den sociala verkligheten är narrativ och att den skapas 

av berättelser eller narrativa komponenter (Hydén, 1997). I studiet av berättelser behöver man 

analysera berättelserna i helhet till skillnad från andra typer av kvalitativa analyser där man 

delar upp och tematiserar materialet, som till exempel i grundad teori. Till skillnad från andra 

typer av kvalitativ analys, som baseras på kategorisering, där materialet kodas och man plockar 

ut enheter eller citat ur dess sammanhang fokuserar narrativ analys på sekvenser och strukturer 

i berättelsen som man går miste om i andra metoder. Själva analysen av narrativ kan göras på 

olika sätt, bland annat tematisk analys och strukturell analys. Tematisk analys är måhända den 
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vanligaste metoden för att analysera narrativ och förväxlas ofta med grundad teori. En av 

skillnaderna är att man i narrativ analys bevarar hela berättelsen och tematiserar utifrån en 

helhet istället för kategorier. I den tematiska analysen tittar man på vad som sägs, inte hur, till 

vem och i vilken avsikt man har med berättelsen. Strukturell analys tittar på hur berättelsen 

organiseras av berättaren och hur den berättas. Även i den strukturella analysen tittar man på 

innehållet men fokus ligger också på hur berättelsen berättas (Riessman, 2008).  

 

3.2 Skapa narrativ med semistrukturerad intervju  

Insamling av data har skett med semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad intervju innebär 

att forskaren har en tämligen klar bild över vad intervjun ska fokusera på och att dessa teman 

finns i en intervjuguide som sammanställs innan intervjun sker. Detta betyder dock inte att 

intervjuaren och informanten är tvungna att slaviskt hålla sig till den när intervjun väl 

genomförs. Det finns stora möjligheter att vara flexibel eftersom intervjuramen fungerar som 

en vägvisare. Det väsentliga i en semistrukturerad intervju är informantens tolkningar, 

uppfattningar och erfarenheter. På så sätt har personen stor frihet i hur han eller hon väljer att 

svara på frågorna eller berätta om något. Likaledes kan även intervjuaren välja på vilket sätt 

frågorna ska ställas och i vilken ordning de ska ställas (Bryman, 2018). Sålunda kan 

förtjänsterna med att använda sig av semistrukturerad intervju när man önskar få fram 

informanters egna berättelser vara möjligheterna att kunna anpassa intervju efter situation samt 

att ge utrymme för informanten att berätta, för att få fram narrativ. Semistrukturerad intervju 

bidrar därför till att intervjun blir mer likt ett samtal än ett förhör. Känslan av att kunna fritt 

formulera sig kan leda till att informanten upplever intervjusituation som mer avslappnad och 

möjligen upplever det lättare att berätta sin historia. Narrativ forskning handlar om, vilket 

tidigare nämnts, att studera och tolka berättelser vilket gör metoden lämplig att använda om 

man vill studera exempelvis människors tolkningar av sig själv och sin sociala värld (Riessman, 

1993). Eftersom semistrukturerad intervju tillåter flexibilitet och frihet utgörs en möjlighet att 

med bara några enstaka öppna frågor få fram just berättelser utifrån de övergripande 

förbestämda temana i intervjuramen som anger intervjuns fokus.  

 

3.3 Tematisk analys  

För att analysera materialet användes tematisk analys. Fokus inom tematisk analys ligger på 

berättelsernas innehåll, vad är det som sägs. I det insamlade materialet letar man efter mönster 

eller teman och för att åskådliggöra det som hittats kan intervjumaterialet citeras i stor 

omfattning (Riessman, 2008). I analysprocessen lästes transkriberingarna flertalet gånger i syfte 

att systematiskt hitta de centrala temana vilka är informanternas vändpunkter, hur de kom ur 

sitt beroende och hur det är att prata om sin situation. Det som ansågs passa in och vara viktigt 

rödmarkerades. Genomläsning och markering av de olika temana gjordes i ett dokument i 

Word. Längre och kortare citat valdes sedan ut för att i resultatavsnittet illustrera vad som hittats 

i det insamlade materialet.  

 

3.4 Urvalsförfarande 

I studien kontaktades fyra olika verksamheter, Öppen Gemenskap, Bakfickan, Anonyma 

Alkoholister och LP- kontakten, i en och samma stad via mail med information om studien och 
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en förfrågan om det bifogade informationsbrevet (se bilaga 1) riktat till målgruppen, nyktra 

alkoholister över 18 år, kunde föras vidare inom verksamheten och till besökande. 

Informationsbrevet, som utgjorde formen av en förfrågan om att delta, innehöll en kort 

beskrivning av mig, studiens syfte och förfarande, de forskningsetiska principerna samt 

kontaktuppgifter. Tre verksamheter svarade varav två, Öppen Gemenskap och Anonyma 

Alkoholister, kunde tänka sig att föra vidare information om studien och försöka få tag i 

intresserade deltagare. Vidare hörde de intresserade av sig via mail. Sammanlagt deltog fyra 

personer, Erik, Stefan, Sten och Anna, med olika lång erfarenhet av nykterhet i studien. 

Samtliga informanter var delaktiga i samma verksamhet.  

 

3.5 Tillvägagångssätt  

Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuram (Se bilaga 2) med fyra olika huvudteman med 

tillhörande följdfrågor. Intervjuramen skulle säkerställa att alla aktuella huvudområden kom 

med i alla intervjuer. Följdfrågorna fanns med som ett stöd för intervjuaren i en eventuell 

situation då informanten skulle stanna upp i sin berättelse eller om det skulle bli en längre 

tystnad. Att kalla det för ram har sin utgångspunkt i att intervjuramen relativt löst hållen. Det 

är inte en guide för intervjun utan endast en vägvisning. Ett verktyg som anger ramarna för 

samtalet och som garanterar att alla delar kommer med. Något att falla tillbaka på om intervjun 

skulle komma på “villovägar”. Deltagandet på ett öppet möte på Anonyma Alkoholister (AA) 

skedde innan genomförandet av intervjuerna för att ge en förförståelse av hur ett sådant möte 

går till och hur man tillämpar av de tolv stegen.  

 

När de intresserade tackat ja till att delta i studien bestämdes tid och plats för intervju. Platserna 

för intervjuerna fick informanterna välja själva. En av intervjupersonerna valde själv plats för 

intervju. För de övriga tre informanternas intervjuer bokades ett grupprum för oss på 

universitetet. Innan intervjun började fick informanten läsa igenom och skriva på en 

samtyckesblankett (Se bilaga 3). Samtyckesblanketten fungerade som en säkerhet att 

informanten skriftligen lämnade sitt samtycke till deltagandet i studien. Samtyckesblanketten 

användes också i syfte undkomma missförstånd genom att deltagaren “godkände” att hon/hon 

fått tillräcklig information om studien och vad den innebär. 

 

Intervjuerna tog cirka en och en halv timme och de spelades in med mobiltelefon. Planen var 

att transkribera alla intervjuer mycket detaljerat för att få allting nedskrivet. Både det sagda och 

det osagda samt alla felsägningar, tystnader och “eh”. Den första intervjun transkriberades till 

en början enligt plan men det övergick senare till att det som inte ansågs som väsentligt 

hoppades över, till exempel stakningar, felsägningar och upprepningar eftersom 

transkriberingen var tidskrävande. Beslutet togs också med bakgrund i att studien inte är ute 

efter att analysera hur de pratar när de skildrar sina historier utan vad det är som framkommer 

i berättelserna. På så vis gick det att underlätta transkriberingen. Vad som gäller för alla 

intervjuer är att vissa delar inte transkriberades eftersom den information som utelämnades inte 

ansågs ha relevans för studiens syfte och frågeställningar, till exempel hur barnen mår i ett 

sammanhang som inte är relaterat till alkoholberoendet eller detaljer om arbete och resor. 
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3.6 Sökvägar   

För att orientera i det befintliga forskningsfältet har internetbaserade databaser såsom Ebsco 

och Libris, vilka finns tillgängliga på Umeå universitetsbiblioteks hemsida, samt Google 

Scholar och Diva använts. Sökord som alkoholism, alkoholberoende, behandling, effektiv 

alkoholbehandling, vändpunkter och nykter alkoholist har använts i varierande former.  

 

3.7 Tillförlitlighet 

Med utgångspunkt i Guba och Lincolns beskrivning, finns det inom kvalitativ forskning olika 

kriterier att förhålla sig till. Dessa är trovärdighet, pålitlighet, konfirmering och överförbarhet. 

För att en studie ska uppfylla kriteriet för trovärdighet är det viktigt att man studerar det man 

ämnar studera och att den grupp av informanter man valt faktiskt representerar detta. När det 

gäller pålitlighet är det viktigt att hela tiden redogöra för beskrivningar av alla steg i processen. 

Konfirmering handlar om att studiens resultat representerar det som informanterna har beskrivit 

och inte något som ligger i forskarens intresse. Överförbarhet har att göra med om studiens 

resultat kan tillämpas på liknande grupper vilket kan uppfyllas med hjälp av fylliga 

beskrivningar och tillräcklig information om informanterna samt forskningskontexten (Guba & 

Lincoln 1985 se Cope 2014, s. 89). För att uppfylla kvalitetskriterierna har flertalet saker tagits 

i beaktande under arbetets gång. Studiens syfte är att få större förståelse för hur vägen från 

alkoholberoende till nykter kan se ut. Därför har just nyktra alkoholister deltagit i studien för 

att kunna bidra med sina erfarenheter kring detta. Alla steg i processen har beskrivits väl, allt 

från urval till intervjuförfarande. Det som har framkommit i studien består helt och hållet av 

informanternas berättelser och detta diskuteras också i förhållande till befintlig forskning som 

gjorts på området. Eftersom studien haft en narrativ utgångspunkt har forskaren varken i 

intervjufasen eller analysfasen haft någon större inverkan på informanternas berättelser. 

Huruvida studiens resultat är överförbart är inte det viktigaste inom kvalitativ forskning utan 

det handlar snarare om djupet och fylligheten på det som produceras. Det väsentliga i kvalitativ 

forskning är det som är unikt i sammanhanget och i den social värld som man studerar (Bryman, 

2018). Resultatet har därför presenterats på ett sådant sätt att det ska gå att göra en bedömning 

av överförbarheten genom att informanternas berättelser har getts stort utrymme. På grund av 

att samtliga informanter är delaktiga i AA begränsas dock möjligheten att uttala sig om hur 

andra nyktra alkoholister, som inte varit delaktiga i samma gemenskap, upplevt sin process. 

 

4. Etiska överväganden 
Studien har sin utgångspunkt i Vetenskapsrådets fyra etiska principer. Informationskravet som 

handlar om att den som medverkar i studien ska informeras om studiens syfte och upplägg, vad 

som gäller för medverkan, att det är frivilligt att ställa upp och att personen har rätt att avbryta 

sin medverkan i studien. Samtyckeskravet som handlar om att personen samtycker till sin 

medverkan i studien och styr därmed också över om han eller hon vill avbryta sitt deltagande 

vilket ska ske utan konsekvenser. Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifterna om de 

deltagande personerna ska vara oåtkomligt för obehöriga och att uppgifterna ska ändras så att 

inte någon deltagares identitet kan kännas igen. Nyttjandekravet som innebär att de uppgifter 

som samlas in för studien bara får användas till forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Ett samtycke till att delta i en studie eller inte förutsätter god information. Information som 

forskaren helst både skriftligen och muntligen, på ett sätt som personen förstår, ska förse 

personen med. Samtycket är mycket centralt eftersom forskning utan samtycke från personen 

som forskningen avser inte får genomföras enligt lagen om etikprövning. Enligt 

etikprövningslagen ska information om syftet, frivilligheten att delta, rätten att avbryta sin 

medverkan, metoden, vem som står för forskningen och konsekvenser ges till personen (Codex, 

2019). Dessa krav gäller för forskning som innefattar människor, till exempel när det gäller 

forskning inom hälso- och sjukvården. Eftersom alla som forskar behöver utgå ifrån etiska 

aspekter kan dock det ovan beskrivna även vara av vikt att tänka på i forskning inom de 

samhällsvetenskapliga eller humanistiska inriktningarna (Codex, 2019). 

 

Deltagarna fick information om studien i ett informationsbrev (se bilaga 1) som innehöll en 

kort beskrivning av mig, syftet med studien, hur intervjuerna skulle gå till och att de skulle 

komma att spelas in. I informationsbrevet fanns också alternativet att svara på 

frågeställningarna skriftligen eftersom det kan finnas personer som inte känner sig bekväma 

med att spelas in eller som helt enkelt känner sig mer trygga med att svara i skrift. I 

informationsbrevet fanns också en redogörelse av de fyra forskningsetiska principerna. Om 

informanternas rätt till anonymitet, om hur materialet kommer att behandlas konfidentiellt så 

att ingen obehörig kan ta del av det samt information om att det färdiga arbetet kommer att 

användas i forskningsändamål, att det kommer presenteras för medstudenter och publiceras 

online. Jag använde mig av en samtyckesblankett (se bilaga 2) som informanterna fick läsa 

igenom och skriva på precis innan intervjuerna. På blanketten fanns ännu en gång information 

om rätten till anonymitet, rätten att avbryta, att deltagare inte kommer att kunna identifieras i 

det färdiga arbetet och hur arbetet kommer att användas.  

 

5. Resultat 
I avsnittet presenteras det insamlade materialet. Allt som framkommit i samtalen återges inte 

eftersom det inte finns plats för det. I informanternas berättelser har det gjorts vissa ändringar 

för att personerna inte ska kunna identifieras. Citaten nedan är korrigerade till skriftspråk för 

att lättare kunna läsas och förstås. Däremot har inga ändringar gjorts av själva innehållet. 

Berättelserna som presenteras här har sin utgångspunkt i de fyra olika huvudteman som 

intervjuerna fokuserat på. Berättelserna belyser därmed hur informanternas alkoholproblem 

började och på vilket sätt de insåg att drickandet var problematiskt, vilka omständigheter som 

gjorde att de slutade dricka, hur det var att ta sig ur beroendet samt hur de upplever att det är 

att berätta om sitt tidigare beroende och sitt numera nyktra liv.  

 

5.1 Erik, nykter 20 år  

Erik började dricka i tretton års ålder. Redan första gången han smakade alkohol upplevde han 

ett sug. Erik förstod dock inte vid den tiden vad detta sug innebar. Senare i livet festar Erik en 

del och han dricker också och blir full flera gånger. När Erik senare träffar sin nuvarande fru 

inser han att hon inte tycker det är kul när han blir full. Eftersom Erik är mycket förtjust i henne 

bestämmer han sig för att göra ett första försök att sluta dricka.  
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Om jag då går tillbaks då från den tidigare delen i mitt liv och så, så provade 

jag sprit ganska tidigt. I trettonårsålder så snodde jag av pappa. Det som jag 

trodde bara var att de sög i magen på mig då, att det bara var en konsekvens 

av att det var sprit (...) men så småningom har jag förstått att jag var helt 

enkelt… jag kan inte ordet men jag var mottaglig för alkoholen på något vis 

 

För Erik rasar allt samtidigt. Att polisen tar körkortet samtidigt som familjen tröttnar på 

situationen och att han är nära på att bli avskedad från arbetet upplever Erik som tur. Efter en 

tid försöker han sluta gång på gång men misslyckas. Tillslut kan Erik inte hantera det och han 

söker stöd och hjälp på sitt arbete.  

 

Men alltså jag hade sån tur så att både polis, arbete och familj sa stopp 

samtidigt. Rätt vad det är en dag när alla andra dörrar är stängda så finns det 

bara en och det är att försöka med det här och jag förstod ju det att jag inte kan 

gå ur det själv hemma. Jag kommer inte att klara av det. Jag litade inte på mig, 

jag bad om hjälp då. 

 

Erik får behandling via arbetet. På behandlingen argumenterar Erik för att hans drickande är ett 

karaktärsdrag och det tar ett tag innan han kan ta in att det är en sjukdom. När Erik inser att han 

är sjuk förstår han också sitt beteende.  

 

Jag kom iväg på en behandling och efter att jag varit motståndskraftig länge 

nog och sagt att detta inte kan vara en sjukdom det måste vara en karaktär så 

sa den här terapeuten till mig att om du nu inte säger att de är en sjukdom tycker 

du att ditt beteende vad du gjort är friskt. Nej sa jag. det är det ju inte, nej det 

är ju sjukt och då kunde jag glida in på det. Jag kunde vara mottaglig när jag 

läste om sjukdomen alkoholism och förstod att jag inte gjorde det för jag var 

ond utan jag gjorde det för jag var sjuk   

 

Med hjälp av terapeuten på behandlingshemmet kom Erik till insikt i att han måste göra detta 

för sin egen skull. 

 

Då sa hon såhär, har du förstått det här nu. Ja sa jag och då säger människan 

så här, då har du från och med nu ansvar för ditt eget liv. Väldigt bra. Och då 

visste jag de att jag måste göra det här för min skull och jag visste det på en 

gång  

 

Behandlingen ger också Erik flera andra värdefulla insikter. 

 

Ja hur än det var, jag förstod så småningom mer och mer. Jag lärde mig där 

det jag aldrig har gjort i hela mitt liv, att lyssna på andra och att sitta still i 

båten och låta andra… (…) om jag inte lyssnar på dem utan bara kör min väg 

då kommer jag få samma resultat som tidigare i livet  
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Erik förstår att han behöver göra förändringar i livet och han inser att han behöver en gemenskap 

för att upprätthålla sin nykterhet. 

 

Det är viktigt att göra de här förändringarna, med förändringar kan det bli ett 

förändrat resultat vad jag förstått. Just det här med att vara nykter och spritfri 

som jag förstått alltså det är att är jag bara spritfri och är med mig själv så 

kommer de här tankarna tillbaka. Så en gemenskap är det som har räddat mig.  

 

Efter att Erik blivit nykter upplever han mycket positiva följder, både inom sig själv men också 

i familjen. Erik har varit med i Anonyma Alkoholister i många år och han upplever att 

gemenskapen bidrar till ett bättre liv. Erik upplever även att han efter alla år som nykter känner 

sig trygg och stabil. Erik tror att hans alkoholproblem bidrar till att han kan stå kvar när det 

blåser och hjälpa andra.  

 

Nånting är det bra att göra på frivillig bas (...) Det kan till och med bli så, för 

att det blåser för alla människor någon gång och den som har gått igenom en 

kris och gör någonting åt de kanske blir den trygga och så är de ju i våran 

familj. Mina barn har aldrig funderat när de har lämnat sina barn till mig om 

det skulle vara oroligt eller något sådant utan full respekt eller den tanken har 

helt enkelt inte kommit in för att vi har växt tillsammans som familj. Livet kan 

bli riktigt bra men det finns inga genvägar det gör inte det och det tar tid det 

här. Man säger att det tar lika lång tid att gå ut ur skogen som att gå in i den. 

Det är väl kanske inte riktigt sant men det tar ganska lång tid att gå ut ur den 

men du är väl vuxnare när du går ut ur den så de kan ju gå fortare. Jag har 

tagit igen livet rent fysiskt också på nåt vis. Jag började som man gör när man 

jobbar med karriären. Jag skötte ju inte min kropp någonting och inte själen 

heller men nu gör jag båda delar 

 

Utifrån sin bakgrund med alkoholproblem upplever Erik att han inte kan göra mer än att berätta 

om konsekvenserna av alkohol. Han har pratat med några av sina äldre barnbarn om att de ska 

vara försiktiga med alkohol och att de aldrig ska dricka sig fulla eftersom olika individer 

reagerar olika på det. Erik kommer alltid att kalla sig för alkoholist men i allmänhet utanför 

Anonyma alkoholister säger han nykter alkoholist för att underlätta för andra. Erik har inga 

problem med att prata om sitt alkoholberoende och att han numera lever ett nyktert liv.  

 

Nej men där hade jag alltså inte några problem men sen har jag ju valt tillfällen 

när jag berättar om det 

 

5.2 Stefan, nykter 10 månader 

Stefan provar att dricka alkohol i tidig ålder och det ger honom mersmak. Han inser snabbt att 

alkoholen hjälper honom att fly från sig själv. Stefan lever sedan med missbruk i många år. Han 

dricker alkohol och tar amfetamin.  
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Jag började dricka sprit på sommaren 1979. Det är ju ett tag sen men då var 

det ju nytt, det var spännande men jag vet också att när vi satt där dagen efter 

den där första gånger var ju de flesta så där äh fyfan aldrig mer och jag kände 

såhär, när kommer nästa gång. Alltså redan då kändes det som att det gjorde 

någonting för mig. På något sätt slapp jag vara mig själv, många vill ju bli 

något men jag slapp vara mig själv så det fick ju en ganska bra i effekt i mitt 

huvud så att säga och sen så fortsatte det hela högstadiet sen och hela gymnasiet  

 

Stefan lever med missbruk i många år. Han dricker alkohol och tar amfetamin. Strax innan 

Stefan får sparken från sitt jobb 2015, får han en psykos. Stefan kommer till psyket. I samband 

med att Stefan får sparken från jobbet ringer han till socialtjänsten och berättar om sin situation 

och att han inte orkar mer.  

 

Ja just det strax innan jag fick sparken, jag tror de var så, då var jag med 

polarna på någon ”restaurangernas dag” och så kände jag hur bara hela golvet 

försvann. Kändes som att vara, vad ska jag säga, bakis på en gungande båt så 

jag tog mig precis hem. Sen då fick jag en riktig psykos för då flippade jag helt 

så jag ringde mitt ex 22 timmar senare och sa att jag inte kan ha mitt barn idag 

för jag är liksom helt fucked up och då sa hon såhär nu får de fan räcka sa hon 

nu klär du på dig så kommer jag och hämtar dig. Så att då kom hon och hämtade 

mig och körde upp mig till psyket för hon sa det här går bara inte längre du 

bara hamnar längre och längre ner. Så då var jag på psyket och sen när jag 

fick kicken då ringde jag faktiskt till socialen första dagen och sa att nu ger jag 

upp. Det här går inte längre för då dör jag snart. Och då fick jag ganska snabbt 

komma på behandling. Så va där 4 månader, kom hem gick på öppenvården typ 

4 månader  

 

Stefan upplever att behandlingen hjälper honom men förstår samtidigt också varför den gör 

det.  

 

När man är mer eller mindre inlåst på ett behandlingshem så blir ju det en 

trygghet. När man börjar fatta vad programmet går ut på och man får massa 

härliga kompisar, för dom flesta alkoholister och narkomaner utan alkohol och 

narkotika är ofta riktigt kreativa roliga härliga människor som man på riktigt 

kan diskutera med. Så att då blir det en sådan där trygg zon. Här kan ingenting 

hända mig och sen kom jag hem på öppenvården och då kände jag såhär, det 

funkar, rent logiskt förstod jag det hela. Jag förstod vad jag skulle göra  

 

Tiden går och Stefan tar fortfarande medicin för att kunna sova. Han har pluggat och fått ett 

nytt jobb. Han tränar och har fullt upp. En dag kraschar dock allt och Stefan får en ny läkare 

som vill fasa ut den befintliga medicinen. Efter detta kommer Stefan i kontakt med en person 

som har tillgång till tabletter och Stefan får några påsar. När sonen är hos sin mamma passar 

Stefan på att ta lite av de nya tabletterna, han blandar några stycken. Fyra dagar senare vaknar 
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Stefan upp på beroendepsyk och har ingen aning om vad han gjort eller vad som har hänt. Denna 

händelse får Stefan att söka hjälp hos socialtjänsten ytterligare en gång.  

 

Jag har absolut ingen aning om vad jag har gjort under 4 dagar men min pappa 

hade ringt och då svarade jag inte sen hade han ringt igen och då hade jag 

öppnat telefonen så han hörde att jag hade svarat. Då blev han orolig så då 

ringde han till X och så fick hon hämta en tjejkompis och så kom dom upp till 

mig och hittade mig där. Så ringde de ambulans och sådana där grejer så när 

jag vaknar har missat mitt barns födelsedag. (…) Det kändes helt jävla 

fruktansvärt så då gick jag raka vägen till soc igen och sa att nu har jag fuckat 

upp det igen  

 

Efter detta använder inte Stefan några droger men han mår inte bra. Han hallucinerar och sover 

inte. Han får nya tabletter utskrivna. Stefan fick sedan en tid på psykiatrin för utredning. Stefan 

blir inlagd på beroendepsyk igen. Stefan går tillbaka till socialtjänsten igen och ber om att få gå 

på öppenvård. Han upplever att han inte orkar mer och han vill inte må som han mår. Stefan 

inser att han kommer att må bättre om han tar sig ur beroendet.  

 

 Så gick jag tillbaka till soc igen och sa till henne att jag måste få börja på 

öppenvården igen och där någonstans kändes det som att jag på nåt sätt… nu 

orkar jag inte streta emot längre. Jag orkar inte ta i längre. De måste ju vara 

mycket lättare å bara släppa taget inte gå med den här jamen vafan ska jag 

aldrig mer få dricka bira eller dra lite snort eller. Där någonstans insåg jag, 

fast om jag inte gör det här då slipper jag ju faktiskt må som jag mår. Det är ju 

enda vägen ut. Så började jag på öppenvården. Samtidigt gick jag en utredning 

uppe på psykiatrin som blev klar i maj kanske och då visade sig att jag är ju 

bipolär så att det sjunger om det.  

 

Stefan upplever att saker har förändrats sedan han blev nykter, fick sin diagnos och började gå 

på AA-möten.  

 

Nu är första gången i mitt liv som jag har egen kraft och kan göra egna val. (…)  

jag har fått tillbaka hela livet det är helt fantastiskt på nåt sätt. Jag vaknar ju 

varje dag nuförtiden och bara känner fyfan vad skönt, en ny dag, nya 

möjligheter. Jag mår bra, jag är stabil jag, har energi, jag har ingen oro 

kvar. Så att det är helt fantastiskt just nu, alltså programmet och diagnosen har 

räddat mitt liv. Nu är jag liksom nyfiken och stark  

 

6.3 Sten, nykter 10 år 

Sten upplevde att han inte använde alkohol som alla andra redan under sin studenttid. Däremot 

tyckte han inte då att det var något problem. Sten har haft perioder då han inte druckit någon 

alkohol över huvud taget och perioder då han druckit. Han upplevde här inte några problem att 

låta bli att dricka. Sten bestämde sig för att sluta dricka i samband med att han och hans fru 

skulle få barn. Under 2000-talet börjar Sten dricka igen. Han dricker dock inte så mycket men 
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han dricker allt oftare. Sten belönar sig med öl. Sten blir sjukskriven sommaren 2007 och då 

accelererar hans drickande och han dricker tillslut varje dag. Detta pågår ungefär ett år.  

 

Så satt jag å tittade på någon film och då drack jag, då drack jag någonting. 

Jag blev inte full många gånger det tror jag inte och när jag så småningom kom 

i arbete igen så var jag nykter på morgnarna men jag var nästan aldrig nykter 

när jag gick och lade mig, inte riktigt. Och det här accelererade. Det här pågick 

då under ett år kanske nåt sånt där och sen under sensommaren, hösten 2008 

då passerades de flesta gränser som jag hade sett som alldeles tydliga innan, 

till exempel vet jag att jag körde bil onykter det hade jag aldrig gjort förut och 

jag vet att jag liksom förhandlade med mig själv om jag kunde dricka en starköl 

kanske om jag hade jour för då skulle jag fortfarande kunnat köra bil till jobbet. 

Det skulle jag ju aldrig ha gjort, alltså ansträngt mig för tidigare  

 

Efter sjukskrivningen upplever Sten att han har blivit fysiskt beroende av alkohol. Han har 

mycket svårt att låta bli att dricka under ett dygn. Däremot dricker han fortfarande inga stora 

mängder alkohol. 

 

Men de här det som jag skulle kalla fysiskt beroende det kom 2007 på hösten 

för då hade jag druckit under hela sommaren och den hösten då hade jag hittat 

ett fysiskt beroende. Där hade jag jättesvårt därefter att låta bli helt och hållet 

att dricka under helt dygn. Jag drack inga stora mängder 

 

Sten förnekar länge sina problem trots att han ser exempel på negativa konsekvenser av alkohol 

i sitt arbete.  

 

Alltså vad jag kan säga på något plan så har jag fullständigt klart för mig 

naturligtvis både som lekman skulle jag nog säga men inte minst som anställd 

inom vården så har jag ju klart för mig att dricka de här mängderna som jag 

drack på slutet det är naturligtvis hälsovådligt och det kostar mycket pengar 

 

I takt med att Stens alkoholproblem accelererar uppkommer också känslan av att inte orka mer, 

både när det gäller alkoholen och i sitt liv. Sten vet dock inte hur han ska göra för att sluta.  

 

Nej men det blev på nåt sätt outhärdligt. Den hösten då 2008 blev jag lobbad 

till exempel, det hade aldrig hänt förut, jag hade aldrig varit på stan så berusad 

att jag skulle kunna bli lobbad. Det hände två gånger. Jag vågade inte jaga den 

där hösten för att jag var rädd för mig själv, jag vågade inte låsa ut vapen ur 

vapenskåpet för jag hade faktiskt ganska påtagliga planer på att ta livet av mig, 

jag tyckte det var helt enkelt outhärdligt. Jag visste inte hur jag skulle bära mig 

åt för att sluta dricka. Jag visste inte hur jag skulle bära mig åt för att leva med 

det här. Och det är väl en ganska klassisk sammanfattning av det, det går inte 

att stå ut med de och de går inte å förstå hur det ska gå att inte ha det. Och sen 

så accelererade den här hösten. Det blev ju bara värre å värre den här hösten. 
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På dan före nyårsafton 2008 då handlade jag en del, några öl och en liten flaska 

whisky var de väl. De var ungefär de jag brukade köpa jag kan väl säga att jag 

köpte aldrig en hel flaska whisky det kan säga litegrann om att jag hade inte så 

jättestora volymer, jag hade inte ont om pengar på de viset. Så att jag hade 

kunnat köpa en hel flaska om jag hade tyckt att jag behövde det men fortfarande 

skulle jag ha någon sorts kontroll på det här och det förklarar då varför jag inte 

blev så hemskt full så ofta 

  

Det som blir droppen för Sten är när han inte kan låta bli att dricka fast han har jour på jobbet.  

 

Jag kunde inte låta bli att börja dricka och när jag väl började dricka så drack 

jag mycket så jag var tvungen att lämna bort jouren 

 

Efter den här händelsen bestämde sig Sten för att få ett slut på drickandet. Han tar tag i saken 

och kontaktar Anonyma Alkoholister och han ber om att få behandling via sin arbetsgivare. 

 

Men hur som helst det blir outhärdligt på något sätt och då tog jag till mig AA:s 

jourtelefon eller ringde den som fanns då som finns nu och så då svarade en 

person som då hade varit nykter ett par år som erbjöd sig att följa med mig på 

ett första möte på AA. Det hade jag inte tid att vänta på och därför vet jag nu 

att nyårsafton när jag ringde de var på en måndag därför att han skulle kunna 

följa med mig på ett möte på tisdagen men det hade jag inte tid att vänta på så 

jag gick på mitt första möte på nyårsafton på en måndag var det utan att ha 

något sällskap. På den vägen är det väl då så då gick jag på möte varenda dag 

under, jag tror att de blev 19 dagar, under den tiden så förhandlade jag med 

min arbetsgivare om att få komma iväg på en behandling och kunde komma 

överens om det. När jag hade fått kommit överens om de så hade jag inte tid å 

vänta så på något sätt så hade jag väl en idé om att nu får det va slut på det här  

 

Efter att Sten blev nykter började han äta mer och han tycker därför att han väger lite för mycket. 

Sten förstår att han kan ha en beroendepersonlighet och att det är därför han börjat äta mer. Sin 

vikt är något han är fast besluten om att ta tag i.  

 

Men jag tror också att jag började äta mera när jag slutade dricka och då finns 

det ett sådant där beteende som jag tror att man skulle kunna jämföra med, 

alltså man skulle kunna säga att jag finns med i den här 

beroendeproblematiken. Tro inte att jag kan äta 10 stycken skumbilar och ställa 

bort påsen sen, jag äter upp påsen. Nu har jag bestämt mig för ett tag sen att 

jag ska inte köpa något godis och har inte gjort det heller och börjar gå neråt i 

vikt och har bestämt mig att nu ska jag ta ett stadigt tag i de här 

 

Sten är inte den som självmant talar om att han är alkoholist men han ser det inte som 

problematiskt. Han kan prata om det om han anser att det är relevant.  
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Jag säger inte att jag är alkoholist ute i samhället om det inte är relevant för 

sammanhanget för då säger jag det. Alltså om jag träffar någon som i ett 

sammanhang där jag kan göra nytta med att identifiera mig alkoholist så då 

säger jag det. Jag har ju varit i massor sammanhang där det dricks alkohol efter 

att jag blev nykter. Jag har ingen anledning att lägga upp det på smörgåsbordet 

och diskutera. Om jag inte vill diskutera det vi diskuterar nu med den personen 

så blir de ju bara jobbigt för båda två om vi ska diskutera det så jag kallar mig 

inte för alkoholist 

 

Det är inte särskilt problematiskt tycker jag men däremot så, jag menar, om jag 

träffar människor i olika sammanhang så träffar ju inte jag dem för att berätta 

om min svaghet eller min sårbarhet därför att jag har ju annat att prata om det 

men om det kommer upp i ett sammanhang där det har relevans så har jag inte 

svårt att berätta om det 

 

5.4 Anna, nykter drygt 1 år  

Anna tog till alkoholen på grund av svårigheter att hantera livet och jobbet. Anna som aldrig 

förr druckit ensam börjar med att dricka något glas då och då på kvällarna för att ha ork att 

jobba. Glasen ger effekt och Anna börjar dricka allt mer. Hon inser snabbt själv att det hon gör 

inte är bra. Tillslut börjar personer i Annas omgivning att påtala hennes alkoholkonsumtion, 

framförallt hennes mamma och sambo. Anna gjorde allt för att dölja sitt drickande. Anna 

sjukskriver sig aldrig från jobbet trots att hon är onykter på morgonen när hon ska jobba. Det 

är senare i samtal med sin arbetsgivare som Anna bestämmer sig för att göra något åt sina 

alkoholproblem. 

 

Ja men det var ju egentligen i samtal med min arbetsgivare så kom det fram att 

jag hade alkoholproblem och hade svårt. Jag var inte sjuk, jag var inte 

sjukfrånvarande men jag kom onykter till jobbet 

 

Anna har varit på behandling i flera omgångar, både på öppenvårdsbehandling och 

behandlingshem. Första gången då Anna är på öppenvårdsbehandling blir det inte som 

förväntat.  

 

Jag har ju varit på behandling i flera omgångar. Då började jag först i 

öppenvårdsbehandling men det va helt fruktansvärt för jag tyckte att hela mitt 

liv hade rasat och det var verkligen som katastrof jag kände så himla mycket 

och det enda sättet jag visste var att dricka för att lindra det där. Så det gick ju 

inte. Jag försökte så gott jag kunde men jag kunde inte hålla mig helt nykter och 

jag vågade knappt gå ute så. Till det hör också att min chef dessutom skickade 

ut till all personal på jobbet att jag var sjukskriven på grund av alkoholproblem 

och det gjorde att det här går ju inte  

 

Anna fick istället komma på ett behandlingshem i 3 månader. Anna upplever att 

behandlingshemmet är en plats där hon kan fokusera på sig själv. Behandlingshemmet bidrar 
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till att Anna håller nykter i ungefär ett och ett halvt år. När livet och jobbet blir svårt att hantera 

tar Anna till alkoholen igen. En dag sätter sig Anna påverkad tillsammans med sitt barn i bilen 

och kör iväg. En körning som leder till att de krockar. Då bestämmer sig Anna för att det inte 

kan få fortsätta så här.  

 

Då förstod jag ju förstås direkt att det här går ju inte längre och då frågade jag 

min arbetsgivare igen om behandling. Då visste jag att jag behöver göra en 

omstart vad gäller… framförallt jobba mer med mig själv utifrån att inte göra 

så mycket av allting hela tiden och att tillslut inte kunna hantera det och då 

behöva dricka för jag vet inte hur jag ska ta mig ur saker. Då fick jag komma 

dit och så var jag där i 6 veckor.  Sen de där hände är det ju inget problem alls 

att vara nykter det är jag ju som van vid att vara nu känns det som och det går 

mycket lättare nu också  

 

Anna tror att det går lättare den här gången på grund av att hon inser att hon behöver göra det 

för sin egen skull.  

 

Det som är skillnaden nu var att jag på nåt sätt bestämde för att nu gör jag det 

här för min skull, inte för min sambo inte för att jobbet vill det eller för att jag 

skäms så mycket utan att nu gör jag det här för att det här går ju inte. Jag kan 

inte leva och ta slut på mig själv på många olika sätt  

 

Anna hittar till Anonyma Alkoholister under sin behandling. Hon går numera dit på möten en 

till två gånger i veckan. Anna upplever det som viktigt att vara i en grupp där man känner 

samhörighet med de andra.  

 

Från början så gick jag mest i en AA- grupp där jag inte hade lika många att 

identifiera mig med men sen när jag kom tillbaks från behandlingen så började 

jag gå i en annan grupp och där var det ju ganska många kvinnor i min ålder 

som har barn och som jobbar. För mig är det ganska viktigt det här att hitta 

någon eller några att identifiera sig med för det är så lätt att man antingen 

känner sig ensam eller att man tycker att andra är annorlunda  

 

De flesta som känner Anna vet om hennes tidigare alkoholproblematik. Hon har inget problem 

med att berätta för andra.  

 

Egentligen alla som känner mig vet ju om det och folk som jag lär känna och 

som jag ska ha en relation med berättar jag litegrann i alla fall och till en del 

berättar jag väldigt mycket. Men jag tycker att det har tagit lite tid men jag 

tycker att… det är ett sätt för mig att faktiskt inte gå omkring… för en av mina 

risker är att skämmas, skämmas för den jag är... och det blir ju bara värre om 

jag inte på nåt sätt inte kan stå för så här är det för mig 

 



18 

 

Anna känner också att hon vill vara öppen med sin tidigare problematik eftersom hon vill visa 

att alla kan hamna där hon varit. 

 

Men de e så hemskt som det kan va och samtidigt så tänker jag ibland såhär att 

jaa det där hände mig, det kan hända andra. Samtidigt så känner jag också det 

här med att jag är ganska ofta öppen med min problematik. Det handlar ju 

också om att jag på nåt sätt att jag vill ju ändå upplysa samhället, jag har ju 

inte dålig karaktär vad gäller någonting överhuvudtaget men just när det gäller 

alkohol är jag chanslös  

 

Anna är stolt över var hon är idag och hon har hittat andra sätt att hantera sitt liv än att ta till 

alkohol. Hon har insett att hon klarar av att göra saker utan hjälp av andra och det har stärkt 

henne.  

 

Den här gången så känner jag mig mycket mer stolt, både för att denna gången 

har jag gjort saker mer på egen hand och tagit egentligen ansvar på ett helt 

annat sätt och de här året har ju varit… jag tror att jag förra gången så var det 

väl mer att, då förlitade jag mig mer på personer runt omkring och de var inte 

så mycket som blev förändrat men den här gången har jag blivit tvungen. Jag 

menar jag har flyttat, jag har separerat, jag har köpt ett eget radhus, jag har 

fixat alla dom sakerna 

 

5.5 Sammanfattning av resultat  

För informanterna har olika omständigheter lett till insikten att man behöver göra en förändring. 

Omständigheterna som skildras är när arbetet påverkas i så stor utsträckning att man är nära att 

bli uppsagd samtidigt som körkortet blir indraget och resten av familjen inte orkar med 

situationen längre. Eller när man vaknar upp och inte kommer ihåg vad som hänt under fyra 

dagar av blackout. En annan omständighet är när drickandet ger konsekvenserna av till exempel 

en bilolycka där man utsätter sig själv och sitt barn för fara. Även en inre känsla av att nu får 

det vara nog, att man inte orkar, har spelat en väsentlig roll. Det framkommer att Anonyma 

Alkoholister (AA) bidrar till en bestående nykterhet och att det också är en plats som kan ge 

vänner för livet. Man talar också om att livet utan alkohol har bidragit till stora förändringar, 

bland annat mer positivt tänkande, viktnedgång och mer ork, lycka inför att leva och inre 

stolthet. Det visar sig även i studien att det inte av informanterna upplevs som problematiskt att 

berätta för andra om sina tidigare alkoholproblem.   

6. Analys och diskussion  
I det här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras i förhållande till syfte och 

frågeställningar och tidigare forskning. Vissa upprepningar av resultatet kommer att göras här.   

Studiens syfte har varit att få djupare kunskap om hur det är att ta sig ur ett alkoholberoende 

med fokus på vändpunkter. Studien har ämnat att ge exempel på hur informanterna kom ur sitt 

beroende, vilka omständigheter som gjorde att informanterna bestämde sig för att sluta dricka 
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och hur informanterna upplever att det är att berätta om sitt tidigare beroende och sitt numera 

nyktra liv. Avsnittet kommer att presenteras så att syfte och frågeställningar besvaras.  

 

6.1 Beslutet  

Den process som skett hos informanterna i studien har å ena sidan, från och med att de fått 

insikt i att de har alkoholproblem och en förändring behöver göras har för dem alla präglats av 

känslor av att inte orka mer. Å andra sidan har det slutgiltiga beslutet att faktiskt söka hjälp 

eller gå på behandling tagits utifrån händelser av mer allvarlig karaktär. Stefan och Anna till 

exempel, de båda är med om en händelse som gör att de förstår att de inte kan leva som de gör 

längre. Detta kan beskrivas som en vändpunkt. Vändpunkt kan uppstå efter att man under en 

period till exempel har tittat på olika alternativ eller vägt för och nackdelar och på så sätt 

kommit fram till ett beslut. Tanken om att göra en förändring utvecklas många gånger gradvis. 

Vid något ögonblick kommer insikten i att den situation man befinner sig i inte kan fortsätta 

och att man behöver göra något åt det (Fuchs Ebaugh, 1988). Exempel på detta kan vi se i Stens 

berättelse. Sten beskriver att han i sitt arbete inom vården flertalet gånger sett de negativa 

konsekvenserna av alkohol. Han förstår på så sätt att hans eget drickande inte är bra. Samtidigt 

dricker han dagligen och försöker allt som oftast planera in tid då han kan ta sig en öl. Däremot 

hade inte Sten svårt att hålla sig ifrån alkoholen när han och frun var i färd med att försöka få 

barn. Allt eftersom Sten drack mer sommaren 2007 upplevde han på hösten ett fysiskt beroende 

och hade därmed mycket svårare att inte dricka. Till slut upplever Sten det som outhärdligt och 

han har till och med planer på att ta sitt liv på grund av att han inte vet hur han ska göra för att 

sluta dricka. När Sten sedan äventyrar arbetet tar han ett beslut om att han måste ta hjälp. En 

vändpunkt kan också vara en situation där personen upplever att det bara finns två val, att leva 

eller att dö (Forsberg, 2009; Fuchs Ebaugh, 1988). Stefan beskriver att han självmant hör av sig 

till socialtjänsten och ber om hjälp. Detta gör han utifrån att han inte orkar mer. Stefan upplever 

att han utan hjälp kommer att dö. För andra sker beslutstagandet snabbt, till exempel efter en 

allvarlig händelse såsom att någon i familjen dör, otrohet, olycka eller en blackout. Anna 

beslutar sig snabbt för att hennes liv inte kan fortsätta som det är i samband med en bilolycka 

tillsammans med sitt barn. För Anna är måttet rågat då hon, på grund av alkoholen, utsätter sitt 

barn för fara. Att äventyra sitt arbete genom att dricka eller att få ett sista ultimatum av sin 

partner kan också leda till att man inser att en förändring måste ske (Fuchs Ebaugh, 1988). De 

här två omständigheterna är precis det som Erik beskriver. När Erik inser att han är nära att bli 

avskedad från sitt arbete blir han samtidigt varse om att resten av familjen inte orkar med 

situationen längre. 

 

Det som är gemensamt för alla informanter i denna studie är att insikten om att 

alkoholproblemen leder till negativa konsekvenser funnits med en längre tid innan man slutar 

dricka. Man har gjort försök att sluta dricka vilka resulterat i ett flertal misslyckanden. 

Alkoholen har vunnit dessa gånger. Det har visat sig att det som behövts, för att sluta, har varit 

en händelse som påverkat dem själva eller någon annan de bryr sig om i så stor utsträckning att 

gränsen är nådd. Samtidigt som de ovan nämnda omständigheterna har lett till ett beslut eller 

en så kallad vändpunkt i alkoholberoendet har också den egna viljan spelat en stor roll vilket 

diskuteras vidare nedan. 
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6.2 Vägen ut  

Samtliga informanter i studien har gått i behandling på olika sätt, både på öppenvård och 

behandlingshem. Stefan och Anna beskriver att behandlingshemmet var en trygg plats där de 

visste att de inte kunde dricka. Erik berättar om vilka nya lärdomar han tog med sig från 

behandlingshemmet, bland annat att lyssna på andra, börja säga nej och göra förändringar. Trots 

detta har inte behandlingen i sig varit det som gjort informanterna bestående nyktra. Annas 

första gång på behandling bidrog till att hon var nykter i ett och ett halvt år. Sedan drack hon 

igen när livet blev tufft. Stefans liv bestod av alkohol och narkotika och det blev flera vistelser 

på psyket. Stefan åker på behandlingshem och efter det vänder livet till det positiva vilket håller 

i sig ett tag men sedan är han tillbaka igen. Ett alternativ till att komma ur ett alkoholberoende 

är formell behandling som emellertid kan leda till en förändring. Man har dock sett att formell 

behandling många gånger inte leder till en bestående förändring. Det på grund av att 

behandlingen är för kort och endast träder in och sedan träder ut ur personens liv (Moos, 2003). 

I Stefans och Annas beskrivningar av tiden på behandlingshemmet går det att förstå att det på 

sätt och vis kan vara så. Stefan och Anna beskriver behandlingshemmet som en trygg plats där 

man lär känna nya människor och kan fokusera på sig själv. Att komma hem sedan är en helt 

annan sak. Anna till exempel hade inte genom behandlingen fått tillräckliga verktyg för att inte 

dricka när livet blir tufft vilket ledde till att hon började dricka alkohol igen.  

 

Det resultat som man antar att behandlingen utmynnat i kan istället ha berott på andra faktorer, 

exempelvis påverkan av familjemedlemmar (Lindström, 1993). Likt detta beskriver Anna i 

denna studie att hon under första behandlingen inte gjorde det för sin egen skull, utan främst 

för sin sambo. Anna här redan här insett själv att behandlingen inte lyckades eftersom hennes 

egen vilja inte fanns.  

 

Med utgångspunkt i berättelserna skapas en förståelse för att vägen ut ur beroendet varit krokig 

och full med både uppförsbackar och stup. Behandlingen som de varit på har inte varit det som 

i första hand bidragit till förändring och till fortsatt nykterhet. På ett eller annat sätt har 

informanterna hittat till Anonyma Alkoholister (AA). Gemensamt för informanterna är 

beskrivningen av att AA har räddat dem och att AA är det som fortfarande hjälper dem att leva 

ett liv i nykterhet. Det har visat sig att informell hjälp vid alkoholproblematik av lättare karaktär 

har visat sig vara en bra metod för att ta sig ur beroende (Moos, 2003) vilket i så fall styrker 

varför informanterna med hjälp av AA, och inte med hjälp av behandlingen, lever i varaktig 

nykterhet.  

 

6.3 Att vara nykter alkoholist  

Att göra förändringar i livet innebär att man lämnar en identitet och träder in i en ny (Fuchs 

Ebaugh, 1988). Tidigare studier har visat att personer som tagit sig ur ett beroende upplever 

flera positiva förändringar, så som bättre fysisk och psykisk hälsa, känslan av att kunna ta tag i 

livet på ett nytt sätt och att man accepterar sig själv (Paris och Bradley, 2001; Grieff & Skogens, 

2012). Det som framkommit i den här studien påvisar liknande resultat. Anna beskriver att hon 

upplever en stolthet över att ha tagit sig ur sina alkoholproblem. Hon har sett att hon klarar av 

att göra saker på egen hand. Erik upplever att han har fått ett underbart liv och känner sig som 
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en som alla andra. Erik upplever också att han har blivit tryggare och kan hjälpa och vara till 

stöd för andra, både inom familjen och andra som vill ta sig ur ett alkoholberoende. Det kan 

vara en fördelaktigt för en nykter alkoholist att hjälpa andra aktiva alkoholister eftersom det 

kan vara en bidragande faktor till att personen som hjälper andra håller sig nykter (Pegano, 

Friend, Tonigan & Stout, 2004). Stefan upplever att han fått tillbaka kraften att göra egna val 

och han beskriver att han fått sitt liv tillbaka. Utifrån informanterna berättelser får man intrycket 

av att vara en del av gemenskapen i AA har varit den största bidragande faktorn till att fortsätta 

vara nykter. Att vara nykter alkoholist verkar innebära att man ständigt behöver förhålla sig till 

sin bakgrund som alkoholberoende. Det uppkommer situationer där man behöver förklara eller 

berätta om det. Informanterna som deltagit i studien berättar dock att de inte upplever det som 

problematiskt att prata om vare sig det tidigare beroendet eller att de nu lever nyktert. Anna till 

exempel vill vara öppen med det för att visa att alla kan hamna där hon varit och att det inte 

handlar om dålig karaktär. Detta går att koppla till AA:s positiva inverkan på individerna, att få 

börja vara öppen med sitt problem där kan göra det lättare att berätta för andra.   
 

6.4 Metodreflektion 

Eftersom studien har syftat till att få djupare förståelse för hur vägen från alkoholberoende till 

nykterhet kan se ut och ta reda på hur nyktra alkoholister upplever sin situation, har en narrativ 

utgångspunkt valts. Fokus har varit att få informanternas egna erfarenheter och upplevelser av 

hur de kom ur sitt beroende, vändpunkter samt hur det är prata om sitt tidigare beroende och 

sin nuvarande situation som nykter. Att låta informanterna berätta sin historia på det sättet som 

de vill framställa den och hur de själva tolkar den bidrog till en mer unik bild av deras väg ut 

ur beroendet och sin situation som nykter alkoholist. Ytterligare ett motiv till valet av narrativ 

metod föll på en strävan efter att få så fylliga beskrivningar som möjligt och för att ta reda på 

mer än hur personen kom ur sitt beroende och hur hon/han resonerar kring det. Att få djupare 

kunskap om någon förutsätter att man höra hela berättelsen. Valet av narrativ metod skulle även 

kunna bidra med en känsla av behaglighet och spontanitet för informanterna i och med att de 

själva får äga sin historia. På så sätt kan man förhindra att hamna i positionerna som intervjuare 

och intervjuad. Visionen var att det skulle bli som ett naturligt samtal som både forskare och 

informant utgör en del av. Naturligtvis fanns en viss rädsla för att det skulle vara svårt för vissa 

att “bara börja berätta” och att samtalet skulle behöva struktureras upp mer. Så blev inte fallet. 

Det var precis tvärtom, samtliga informanter var engagerade och villiga att berätta vilket ju kan 

bero på att de är vana vid att berätta om sin situation på AA-möten. Vid varje intervju inledde 

jag med en fråga “kan du berätta om när dina problem började” vilket var ett medvetet val av 

inledande fråga. En fråga som naturligt leder vidare i en fortsättning kring vad som hände sedan. 

På så sätt kan en historia börja ta form. Öppna frågor bidrog till olika historier om olika delar 

ur informanternas liv. Intervjuerna, eller man kan snarare kalla dem samtal, blev på så sätt 

avspända och naturliga. Studien hade kunnat genomföras med utgångspunkt i en annan 

kvalitativ metod. Ett alternativ till att fokusera på att samla in narrativ i intervjuförfarandet är 

strukturerad eller semistrukturerad intervju. Att i stället använda sig av en mer strukturerad 

intervju med mer direkta förbestämda frågor hade kunnat bidra med mer precisa svar.  Om 

studien skulle genomförts på så sätt kan man dock fundera på huruvida de svar som samlas in 

kan besvara syfte och frågeställningar eftersom studien syftar till att göra mer än att bara ta reda 

på hur någonting är. En mer strukturerad intervju kräver också mer förberedning gällande 
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intervjuguide och rätt typ av frågor. Det ställer också mer krav på intervjuaren hur frågorna 

framställs och vad denne väljer att fokusera mer på. Beskrivningarna som informanterna delger 

riskerar också i detta sammanhang att inte bli så fylliga som man eventuellt önskat. Fokus på 

att samla in narrativ gav upphov till många och väldigt långa beskrivningar av olika saker, vilket 

i sig också bidrog till mycket arbete i transkriberingsfasen och i analysen eftersom de öppna 

intervjuerna automatiskt fick informanterna att också komma in på andra saker som inte hade 

relevans för syfte och frågeställningar.  

 

6.5 Slutsats  

Denna studie visar att det tar tid att komma fram till ett beslut om att ta hjälp för sina 

alkoholproblem. Ofta behövs en allvarlig händelse eller en känsla av att inte orka mer för att 

man ska slutligen ska bestämma sig för att en förändring behöver göras. När beslutet väl är 

taget är vägen från alkoholberoende till nykter inte rak. Formell behandling hjälper till viss del 

att komma ur beroendet eftersom behandlingshemmet är en trygg plats där man kan fokusera 

på sig själv. Däremot har inte behandlingen i sig gjort att man i fortsättningen lever nyktert, den 

har snarare visat sig bidra med nya insikter om sig själv och sitt alkoholberoende. Studiens 

resultat pekar på att gemenskapen Anonyma Alkoholister spelar en mycket central roll när det 

gäller att varaktigt hålla sig nykter. Studien visar även att man som nykter alkoholist inte anser 

att det är problematiskt att prata om sitt tidigare beroende och sin nykterhet.  

 

6.6 Avslutning  

Förslag på utökad forskning är att genomföra en större narrativ studie där man lägger stort fokus 

på att dyka djupare i nyktra alkoholisters egen berättelse och egna reflektioner av sin väg in i 

och ut ur beroendet samt hur det är att leva mitt i ett alkoholberoende ur ett 

livshistorieperspektiv. För vidare forskning inom området alkohol och beroende är det även 

viktigt att också inkludera andra perspektiv. Till exempel hur det är att leva med någon som är 

beroende av alkohol eller mer omfattande om vad Anonyma Alkoholister innebär och vad det 

betyder för aktiva alkoholister samt nyktra alkoholister. Behandling för alkoholism är också av 

vikt att vidare undersöka.  
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BILAGA 1 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Mimmi Rauschning och jag läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid 

Umeå universitet. Det har blivit dags för mig att skriva mitt examensarbete i socialt arbete. 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur vägen från alkoholberoende till 

nykterhet kan se ut. Samt ta reda på hur nyktra alkoholister upplever sin situation och hur de 

känner kring att berätta om beroendet och vägen ut. Jag undrar därför om du som tidigare 

varit alkoholberoende men som numera är nykter alkoholist är intresserad av att delta i 

studien och bidra med hur det var för dig och dina upplevelser av hur din situation ser ut idag. 

Både stora och små erfarenheter är betydelsefulla för arbetet och jag hoppas att du vill dela 

med dig av just din berättelse.  

 

Om du är intresserad kommer jag vilja träffa dig och genomföra en intervju som syftar till att 

det är din historia, dina erfarenheter och upplevelser som står i fokus och du får berätta fritt 

utifrån ett par frågeställningar. Intervjun sker på plats enligt överenskommelse. Intervjuerna 

kommer att spelas in och sedan skrivas ned. Vill du delta i studien men inte spelas in går det 

bra att svara på frågeställningarna skriftligen.  

 

Jag garanterar dig anonymitet, namn och andra uppgifter kommer att fingeras och därmed 

kommer ingen att kunna identifiera dig eller annan deltagare i arbetet. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket betyder att ingen utomstående kommer att ha tillgång till det. 

Det slutliga examensarbetet kommer att användas i forskningsändamål, det kommer att 

presenteras för medstudenter och sedan publiceras online. Om du vill får du ta del av det 

färdiga arbetet.  

 

Önskar du mer information eller har frågor, hör gärna av dig!  

 

Är du intresserad av att delta är du välkommen att skicka ett mail och meddela det samt dina 

kontaktuppgifter eller ringa.  

 

 

Mimmi Rauschning  

Mail 

Tel 

 

 

Handledare  

Anders Lindström  

Mail 

Tel 
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BILAGA 2 

 

Intervjuram 
Tema 1: 

● Berätta om hur och när dina alkoholproblem började. 

- Vad hände? 

- Hur kände du? 

- Var det saker som förändrades? På vilket sätt?  

- När märkte du att du var beroende? 

- Hur var det att erkänna det / Var det svårt att erkänna det? 

- Hur såg livssituationen ut då? 

 

Tema 2: 

● Berätta om vad det var som gjorde att du bestämde dig/slutade dricka. 

- Hur länge haft beroende?  

- Vändpunkter? Orsaker? Förklara/berätta mer. Vad var det som gjorde att just 

det bidrog till att sluta?  

- Hur togs beslutet att sluta dricka? 

- Erfarenheter? Tankar?  

 

 

Tema 3: 

● Berätta om hur du tog dig ur ditt beroende och hur processen såg ut. 

- Behandling? På egen hand? Via självhjälpsgrupper? 

- Berätta om behandlingen/ självhjälpsgruppen osv. 

- Hur kändes det? Hur var det? 

- Hur var det efteråt? 

 

Tema 4:  

● Berätta om hur det är att vara nykter alkoholist. 

- Är du öppen med ditt tidigare beroende? Varför/varför inte?  

- Är du öppen med att du är nykter alkoholist?  

- Hur har du upplevt att folk reagerar när du berättar?  

- Vad tänker du själv kring begreppet “nykter alkoholist? Vad innebär det för 

dig? 

  

● Berätta om din syn på dig själv har förändrats under och efter din väg ut ur beroendet 

- Hur såg du på dig själv innan? 

- Har det skett någon förändring? På vilket sätt? Berätta mer. 

- Hur skulle du beskriva dig själv nu? 
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BILAGA 3 
 

Samtyckesblankett  

 
Jag samtycker till min medverkan i studien. Jag har tilldelats information om studiens syfte, 

att materialet kommer att behandlas konfidentiellt samt min rätt att vara anonym. Jag har 

informerats om att varken jag eller annan deltagare kommer att kunna identifieras i arbetet 

eftersom uppgifterna kommer att fingeras.  

 

Jag är medveten om att det slutgiltiga arbetet kommer att presenteras för medstudenter samt 

publiceras online. Jag har förstått att deltagandet är frivilligt och jag kan avbryta om jag så 

önskar. När jag skriver på lämnar jag mitt godkännande till att intervjun spelas in.  

 

 

 

Namn: ………………………………………………...                                                                    

 

 

 

Ort och Datum: ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Jag vill ta del av det färdiga arbetet: JA / NEJ  

 

 

 

 

 

 

 


