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Abstrakt 
Uppsatsen syftar till att kartlägga attityder till alkoholism bland behandlare samt klienter som har 

behandlats eller är i behandling för sitt missbruk. Fokus för denna kartläggning står i 
respondenternas benägenhet att betrakta alkoholism som sjukdom, vidare syftar uppsatsen även 

till att studera eventuella för- och nackdelar med detta. Empirin består av sex intervjuer, fyra med 
klienter och två med behandlare på två olika behandlingshem. Datainsamlingen genomfördes 

med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att majoriteten av respondenterna ansåg att 
alkoholism var en sjukdom, de andra var ambivalenta kring begreppet men trodde ändå att det är 

ärftligt. Majoriteten av klienterna ställde sig positivt till att använda sjukdomsbegreppet i 
förhållande till sin behandling då de ansåg att det har hjälpt dem att hitta en väg till nykterhet. 

Behandlarna i sin tur var överens om att de måste respektera och vara ödmjuka inför klienternas 
olika attityder och vad de tror på är mindre viktigt så länge klienterna hittar ett sätt som fungerar 

för dem.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Alkoholism, alkoholism som sjukdom, fördomar om alkoholism  
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Förord 

”En alkoholiserad förälder älskar inte sitt barn lika mycket som en nykter förälder eftersom att 
denne väljer alkoholen före sina barn”. Detta citat uppkom i ett samtal och då kom funderingar 
som: är det verkligen så att en förälder medvetet väljer alkoholen före sina barn eller kan det vara 
så att det finns en förlust av kontroll som gör att en individ fysiskt och psykiskt blir helt och 
hållet beroende av i sin tro om överlevnad? 
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1. INLEDNING 

An alcoholic should be regarded as a sick person, just as one who is suffering from tuberculosis, cancer, heart 
disease, or other serious chronic disorders (Johnson, 1973). 

Alkoholism är en av världens mest utbredda folkhälsosjukdomar och enligt 
Världshälsoorganisationen (WHO) är det cirka 2,5 miljoner dödsfall per år världen över som 
orsakas av direkta skador från alkohol (WHO, 2013). Alkoholbruket har funnits sedan tidernas 
begynnelse och forskning visar på att redan 3000 år f.Kr. fanns kunskap om hur jäsning av 
alkohol gick till. Ett användningsområde för alkoholen var att människorna ville ha rus för de 
trodde sig få kontakt med gudarna som rådde över människors och växters fruktbarhet (Fahlke, 
2012). Med tanke på att alkoholen funnits länge i vår historia är den även djupt rotad i kulturen. 
Ett exempel på detta är om någon tackar nej till en cigarett eller en kopp kaffe är det ingen som 
ifrågasätter det, men om någon tackar nej alkohol anses det avvikande (Carlsson, 1970).  
  Då alkoholen under 1800-talet blev ett problem i Sverige infördes olika metoder 
för att minska alkoholanvändandet (Fahlke, 2012). År 1909 antogs en tillfällig alkohollag i Sverige 
som påbjöd totalt alkoholförbud som hade positiva sociala följder, där tron på att lagen skulle bli 
permanent växte sig starkare. Det var på initiativ av läkaren Ivan Bratt som alkoholförbudet 
ersattes med motboken som var tänkt ge en strikt kontrollerad alkoholkonsumtion genom en 
individuell bok som mannen i hushållet hade hand om. Varför den ersattes med den så kallade 
motboken framgår inte. Detta system användes i fyra år och under dessa år drogs 27 000 böcker 
in på grund av missbrukande av boken. År 1955 infördes istället försäljningsmonopol där det 
endast var dagens ”systembolag” som fick sälja och det blev förhöjda priser på alkohol (a.a.). 
  Magnus Huss var den förste som anmärkte på alkoholens dåliga biverkningar varav 
sjukdomsbegreppet myntades i början av 1800-talet. Han betraktade alkoholism som ”kronisk 
alkoholism” och att det i princip kan drabba alla som dricker för mycket och konstaterade att 
problemet låg i flaskan. Den absolutistiska nykterhetsrörelsen delade Magnus Huss tankar om att 
alla var potentiella alkoholister, och denna rörelse växte sig stark i slutet av 1800-talet (Blomqvist, 
2012.). Alkohol är idag kopplat till att vara en ”beroendeframkallande sjukdom” enligt WHO där 
vissa kriterier utmärker sjukdomen (Carlsson, 1970): Upprepat bruk som leder till att individen 
misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. Upprepat bruk i 
situationer som medför betydande risk för fysisk skada. Upprepade problem med rättvisan då 
individen varit påverkad. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller 
mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning (Lauritzson, 2005). 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Det har funnits en mängd olika perspektiv på missbruk och alkoholism, bland annat har det 
funnits perspektiv som moralisk svaghet, bristande viljestyrka och fysisk eller andlig sjukdom 
(Nakken, 1996). Missbruk är nära sammankopplat med socialt arbete då det beskrivs i 
Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) kap.5:9 att socialnämnden aktivt ska hjälpa missbrukaren 
att få den hjälp och vård som denne behöver. Detta ska även ske i samförstånd med den enskilde 
att hjälpa och planera sin egen behandling. Denna uppsats syftar till att kartlägga attityder till 
alkoholism bland behandlare samt klienter som har behandlats eller är i behandling för sitt 
missbruk. Fokus för denna kartläggning står i respondenternas benägenhet att betrakta 
alkoholism som sjukdom. Vidare syftar uppsatsen även till att studera eventuella för- och 
nackdelar med att betrakta alkoholism som sjukdom. Detta övergripande syfte preciseras närmare 
genom nedanstående frågeställningar:  

- Vilken inställning har klienterna till sjukdomsbegreppet?  
- Hur, om överhuvudtaget, använder sig klienterna av sjukdomsbegreppet i sina försök att 

få bukt med alkoholproblemen?  
- Vilken inställning har behandlarna till sjukdomsbegreppet?  
- Hur påverkar behandlarens inställning hans/hennes praktiska behandlingsarbete? 
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1.2 Precisering av begrepp 
Alkoholproblem och missbruk har i denna uppsats samma betydelse och när missbruk nämns är 
det endast för missbruk av alkohol. Anonyma Alkoholister (AA) och tolvstegsmodellen är även 
två begrepp som används i denna uppsats. Dels för det är efter deras definition av 
sjukdomsbegreppet som förklaras i uppsatsen men även för behandlare samt klienter som ingått i 
deras program eller behandlats genom deras program. 

AA bildades 1935 i USA av två män vid namn William Griffith Wilson ”Bill W” 
och Robert Holbrook Smith ”Dr. Bob” som båda hade svåra alkoholproblem. Bill underströk att 
alkoholism var en själslig, känslomässig och fysisk sjukdom, och därav grundandes AA för arbete 
med människor som hade omfattande problem med alkohol. Cirka år 1958 bildades den första 
AA-gruppen i Sverige och idag finns det medlemsgrupper inom AA i över 180 länder. AA utgår 
från tolvstegsmodellens filosofi som utgår från att alkoholism är en sjukdom (Anonyma 
Alkoholister, 2013).  

Tolvstegsmodellens 12 punkter utgår från att individen bland annat ska erkänna sig 
maktlös inför alkoholen (steg 1) och denne behöver hjälp från en högre makt för att bli kvitt 
beroendet. Första steget är grundläggande och om individen inte underkastar sig missbruket kan 
denne inte gå vidare i sin utveckling mot ett nyktert liv (Johansson, 2005). En vanlig föreställning 
om sjukdomsbegreppet är att tolvstegsmodellen utgår från att det är en fysisk sjukdom, men 
alkoholism förklaras som en ”viljesjukdom” där den förlorade viljan är grunden till sjukdomen 
(Blomqvist, 2012). 
 
1.3 Ansvarsfördelning i uppsatsarbetet 
Tina hade huvudansvar för följande rubriker: Etiska principer (i metodkapitlet), Klientperspektiv 
(i empirikapitlet) samt analys för klienterna. Men även följande kapitel: Inledning och Tidigare 
forskning samt genomförandet av fyra intervjuer, transkribering av tre intervjuer, första kodningen 
av tre transkriberingar. Slutligen design: Innehållsförteckning.  
  Cecilia hade huvudansvar för följande rubriker: Behandlarperspektiv(i 
empirikapitlet), Behandlare (i analyskapitlet) samt följande kapitel: Metodkapitlet (ej Etiska 
principer) och Formandet av attityder. Hon har även genomfört: Två intervjuer, transkribering av 
tre intervjuer, första kodningen av tre transkriberingar. Design: Framsida, Referenslista samt Bilaga 
I. 
  Tillsammans har vi arbetat fram syfte och formulerat frågeställningar, gemensam 
andra kodning samt bilagorna II samt III, men även diskussionskapitlet samt abstrakt.   
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare forskning på huruvida alkoholism är en sjukdom samt för- och nackdelar med denna 
benämning är idag bristfällig. Det som återfinns på fältet visar bland annat nackdelar med 
sjukdomsbegreppet kan vara att det är stigmatiserande (Palm, 2004) Det har även visats i både 
Tyskland och Danmark att majoriteten av läkarna ser alkoholism som en sjukdom samtidigt som 
hälften av dem ser det som en självförvållad sjukdom (Rosta, 2004). Alkoholister utvecklar en 
missbrukspersonlighet som blir bestående för individen, där tillkommer även typiska beteenden 
för alkoholisten och även hur sjukdomsförloppet ter sig (Nakken, 1996). I detta kapitel kommer 
människans belöningssystem och hur det påverkas vid intag av alkohol beskrivas.  
  Sverige hade under senare delen av 1900-talet ett moraliskt synsätt på alkoholism. 
Alkoholism sågs som en självförvållad sjukdom och de som blev alkoholister fick ta hela ansvaret 
för de skador som orsakades av alkoholen. Därefter påbörjades en undersökning på vad som 
förorsakade problemen. Till en början undersöktes orsakerna hos individen som ärftlighet och 
fysiologi, genom detta ändrades synen på alkoholproblem och sjukdomsbegreppet som delvis 
ansvarsbefriande blev dominerande.  
  I Sverige var det vanligt att se alkoholproblem som ett socialt problem, vilket var 
väldigt starkt under 1960-1970-talet (Palm, 2004). Syftet med Palms undersökning var att se hur 
socialarbetare samt vårdpersonal i missbruksvården i Stockholm såg ansvaret hos den enskilde i 
förhållande till alkohol- eller drogproblematik. Syftet var även att analysera relationen mellan 
synsätt av ansvar med ursprunget av alkoholproblem. Svarsfrekvensen hos socialarbetare var 58 
% (574st) och för vårdpersonal var svarsfrekvensen 56 % (344st). Med hjälp av Brickmans fyra 
förklaringsmodeller identifierade Palm (2004) uppfattningar och ansvar som kunde tilläggas 
individen. För att kunna tolka materialet och synliggöra modellerna sattes olika synsätt i form av 
påståenden in.  
  Den moraliska modellen (the moral model) menade att individen bär hela ansvaret 
både för problemet och tillfrisknandet. Under den moraliska modellen går det moraliska synsättet 
in där individen förklaras som viljesvag. Den upplysande modellen (the enlightenment model) anser 
även att individen bär ansvar för problemet men inte för att lösa problemet, vilket kan kopplas 
samman med AA´s filosofi om alkoholism som sjukdom. Det medicinska synsättet går ihop med 
både den moraliska modellen och den medicinska modellen där det påpekas att alkoholism är en 
sjukdom. Den medicinska modellen (the medical model) menar att individen inte bär ansvaret för 
sitt problem eller för att lösa problemet. Den kompensatoriska modellen (the compensatory model) 
står i motsats till den upplysande modellen och anser att individen inte bär ansvaret för 
problemet men bär ansvaret för att lösa det. Här ses inte individen som sjuk utan snarare att det 
är biologiskt och individen är socialt otursam. Det sociala synsättet går in i den kompensatoriska 
modellen då det anses att alkoholproblem i grund och botten är ett socialt problem, snarare än ett 
medicinskt problem. Palm (2004) jämförde socialarbetare och vårdpersonal med förväntning att 
vårdpersonalen skulle ha ett mer medicinskt synsätt och socialarbetarna skulle anta ett mer 
moraliskt synsätt. En intressant notering var att majoriteten av socialarbetarna stödde den 
medicinska modellen i större utsträckning än vårdpersonalen, vilka stödde den moraliska 
modellen och den kompensatoriska modellen. Majoriteten svarade även att individen delvis bär 
ansvaret för sitt beroende men bär helt ansvaret för tillfrisknandet (Palm, 2004). 

Är alkoholism en sjukdom och är den i sådana fall självförvållad? Detta var en fråga 
i en undersökning som gjordes på läkare i Århus i Danmark samt Mainz i Tyskland. 
Undersökningen inkluderade 572 läkare och svarsfrekvensen var 66 %. Resultaten visade att 
majoriteten höll med om att alkoholism ska ses som en sjukdom, men det var betydligt färre 
läkare i Århus (73,7 %) än Mainz (92,4 %) som ansåg det. Förutom detta höll varannan läkare 
både i Mainz (48,3 %) och Århus(48,4 %) med om att alkoholism är en självförvållad sjukdom. I 
diskussionen tas skillnaderna i läkares behandling i Tyskland kontra Danmark. En stor del av 
läkarna i Tyskland tror att alkoholister kan lära sig dricka förnuftigt och kontrollerat medan läkare 
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i Danmark anser att alkoholister måste leva ett helt alkoholfritt liv och de tror alla som brukar 
alkohol kan bli potentiella alkoholister. Dessa två stora skillnader i ideologier kan speglas genom 
den statliga alkoholpolitiken, men även för läkares syn på alkoholism (Rosta, 2004).  
  För missbruket är det förändringarna och erfarenheterna som är utmärkande. 
Nakken (1996) definierar missbruk som en patologisk kärlek och tillitsrelation till ett objekt eller 
händelse där missbrukaren försöker skapa en större, känslomässig relation till livet. Missbrukaren 
känner detta genom tillfredsställelse genom handlingen, men som missbrukaren förstår 
emotionell och inte intellektuellt tillfredsställande som utvinns från processen. I början av 
missbruket konstrueras ett alter ego, och när detta är utvecklat spelar inte händelsen och objektet 
inte lika stor roll längre. Häri ligger skillnaden mellan jaget och missbrukarjaget, jaget bryr sig om sig 
själv och andra medan missbrukarjaget endast bryr sig om sig själv och sin substans. När en 
individ väl utvecklat en missbrukspersonlighet kommer dennes syn på världen alltid vara 
annorlunda och det är därför det sägs att en missbrukare alltid kommer att vara missbrukare 
fastän denne är nykter resten av sitt liv.  

Missbruket kan delas upp i tre olika stadier där individen ändrar beteendet och 
synen på sig själv. Under det första stadiet förändras individens personlighet som sedan blir 
bestående. I början kan ingen se att individen är på väg in i ett missbruk eftersom förändringarna 
endast sker inom denne. Sinnesförändringarna blir intensiva i början och ger en känsla av 
välbefinnande och fulländning. Denna intensitet förväxlas ofta med självkänsla och social 
trygghet. Individen börjar desperat söka efter lindringen som substansen ger när något obehagligt 
dyker upp. Under andra stadiet tappar missbrukaren kontrollen över beteendet, och genom detta 
framkommer ett onormalt beteende som andra människor kan se. Beteendet ändras där 
missbrukaren börjar ljuga, drar sig undan och skyller ifrån sig. I det tredje stadiet har 
missbrukspersonligheten tagit över jaget och total kontrollförlust råder. Här kallar Nakken stadiet 
för ”livssammanbrottets stadium” eftersom han påstår att alla människor vid en viss punkt 
emotionellt, mentalt, andligt och fysiskt totalt bryter ihop från stressen som missbruket framkallar 
(Nakken, 1996).  
  Faktorer som uppväxt, livssituation och ärftlighet spelar stor roll när det gäller att 
utveckla ett beroende. Tre benämningar som är allmänt kända är riskbruk, missbruk och 
beroende. Dessa är olika faser med varierande farlighetsgrader. Riskbruk är den första fasen och 
ligger i riskzonen för utvecklandet av ett beroende, det är när substansen konsumeras i kortare 
perioder som det inte får några allvarligare konsekvenser. Missbruk är nästa fas och det är när 
alkohol överkonsumeras och individen löper stor risk att bli beroende. För att hamna i 
missbrukskategorin ska allvarliga konsekvenser påverka vardagslivet. Sista fasen är beroende.  
Vanliga tecken på beroende är behov av större doser för samma rus, svåra abstinensbesvär samt 
svårigheter med att upphöra att använda preparatet (Socialstyrelsen, 2013).  

En vanlig fördom om alkoholism är att det endast är individer med dålig karaktär 
som utvecklar alkoholism. Andra tror att upplysning håller en individ ifrån överkonsumerandet, 
men som forskning visar finns det inga garantier att förbli normalkonsument bara för att det 
finns en stor kunskap om ämnet (Carlsson, 1970). Alkoholen ses som en viktig del i det sociala 
livet eftersom den gör det legitimt för människor att bli öppnare, mer tillgängliga och gladare. 
Dock påpekar Carlsson att alkoholen som kontaktmedel är överskattat men samtidigt djupt rotad 
i vår dryckeskultur. Alkohol som medicin användes förr i tiden som bland annat narkosmedel, det 
ansågs även vara hälsosamt och det är en föreställning som lever kvar än idag (a.a.) 
  Alkoholism som sjukdom eller social konstruktion diskuteras i Blomqvist (2012), 
bland annat beskrivs det essentialistiska perspektivet där problemet ses som en social konstruktion. 
Detta kan exempelvis vara AA´s beskrivning på alkoholism som en ”hjärnsjukdom”. Denna form 
stödjer sig på forskning där man utgår från att det är en genetiskt grundad sårbarhet som gör att 
ett beroende kan framkallas. Detta bidrar även till att det blir en förstärkning av impulser att 
fortsätta använda rusningsmedlet. I det konstruktivistiska perspektivet är synsättet relativt 
annorlunda på missbruk och beroende. Här anses missbruk och beroende hårt knutet till vissa 



8 
 

sociokulturella och historiska sammanhang (till exempel vilket land man kommer ifrån och vad 
landet har för alkoholhistoria). Det är dessa faktorer som påverkar människors ”rusmedelsvanor” 
samt vad som anses avvikande eller normalt. I och med detta måste problemen ses både i relation 
till det sociala sammanhanget men även till individens unika livssituation. Idag råder relativt stor 
enighet, i alla fall inom forskningen att alkoholism och beroende måste ses som en multifaktoriell 
eller bio-psyko-social konstruktion och den verkliga utmaningen ligger i att försöka klargöra 
samspelet mellan drog, människa och omgivning (Blomqvist, 2012).  
  Harré (1980) diskuterade om en mer realistisk teori, att människan inte är en 
viljelös ”automat” utan har både viljestyrka och är möjlig att resonera med. Samma tolkning hittas 
i aktörsmodellen som beskriver missbrukarens förvandling från handlade individ till viljelöst offer 
för sitt begär att dricka. Forskning har under de senare decennierna gjorts för att försöka hitta en 
förklaring till hur individer frivilligt kan bruka en substans som uppenbarligen skadar dem och 
omgivningen. Fingarette (1980) beskrev missbruket som en central sysselsättning i en 
missbrukares liv, medan Orford (2001) förklarar alla sorters missbruk som en överdriven aptit för 
en substans som även kopplas samman med andra psykologiska principer om beteenden. Orford 
lägger inte sin grund vid de kemiska egenskaperna som substanserna ger utan mer genom de 
emotionella och kognitiva processerna som bildas. 

Att få känna belöning vid vardagliga saker är en viktig del för kroppen på grund av 
belöningssystemet i hjärnan (Nylander, 2012). Ny forskning visar att stress påverkar 
belöningssystemet negativt och då kan en individ bli mer benägen att ta till alkohol för att 
exempelvis ”lugna nerverna”(Socialstyrelsen, 2013).  När substanser som alkohol brukas aktiveras 
belöningssystemet som leder till ett sug efter ett fortsatt intag av substansen. Vid ett kroniskt 
intag av alkohol förändras hjärnan och en sårbarhet till drogen kan skapa ett tvångsmässigt 
beteende. När alkohol tillförs kroppen ökar dopaminmängderna i hjärnan, vilket gör att hjärnan 
anpassar sig efter en högre dopaminmängd. För att uppnå en normal nivå måste alkohol tillföras, 
mekanismer som beskriver dessa förändringar kallas för adaptionsmekanismer (Nylander, 2012). 
Alkoholens effekt av ”positiv förstärkning” ger individen en känsla av eufori och med dessa 
effekter förstärks beteendet och individen vill fortsätta för att uppnå samma effekt. För att 
dämpa oro och ångest kan en individ bruka alkohol och detta förklaras genom den negativa 
förstärkningen. Det som driver individerna mest är den negativa förstärkningen eftersom ju mer 
denne dricker desto mer emotionella problem tillkommer och detta går att undvika genom intag 
av alkohol (a.a.). 

Belöningseffekter ger en bra förklaring till varför människor fortsätter använda en 
substans men ger ingen förklaring på beroendeutvecklingen. Under utvecklingen sker en massa 
förändringar i både beteendet och effekter. Sensitisering är en förändring som kan ses central i 
utvecklandet av ett beroende, och den visar sig genom överkänslighet hos individen. På ett enkelt 
sätt kan det sägas att hjärnan blir lättretad och blivit överkänslig mot substansen som ger ett 
kraftigt drogsug och drogsökande beteende. I sådana här fall kan individen få tag på substansen 
och kan inte sluta. Känt för alkoholism är att den karaktäriseras av en tvångsmässig användning i 
och med att individen även förlorar kontrollen, så kallad kontrollförlust. En dysfunktion i hjärnan 
(frontala cortex) har hittats och kan relatera till kontrollförlust, sämre impulskontroll och brister i 
beslutsfattandet (Nylander, 2012). 
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3. METOD  

I detta kapitel kommer datainsamlingsmetod, genomförande, urvalsförfarande samt 
analysmetoden presenteras närmare. Valen motiveras i relation till metodernas för- och nackdelar. 
En introduktion av de etiska principer som alltid bör tas hänsyn till vid forskning rörande 
människor kommer presenteras. Det är även viktigt för kvalitetssäkringen i en kvalitativ 
undersökning att presentera detaljrika beskrivningar på metoden (Bryman, 2002). 
  
3.1 Val av metod 
Uppsatsen använder kvalitativ forskningsstrategi där tonvikten ligger på ord, tolkande och 
förståelse av den sociala verkligheten genom hur respondenterna i en viss miljö ser på 
verkligheten. Strategin tar avstamp i att sociala egenskaper är resultat av interpersonellt samspel, 
att människor formas i relation till varandra (Ahrne & Svensson, 2011). Kvalitativ 
forskningsstrategi valdes på grund av fokus på attityder samt förståelse av människors 
upplevelser, fördomar, meningsskapande och konstruktioner av attityder kring alkoholism som 
sjukdom. 
                      Fördelar med kvalitativ forskningsstrategi är möjligheten att studera fenomen som 
är svåra att observera, till exempel: Tankar, känslor, upplevelser och värderingar. De går inte att 
se, men dess existens går att konstatera genom att låta människor prata om dem. I analysarbetet 
tillåts ett flexibelt arbetssätt därigenom (Bryman, 2011) och analysverktyg kan utvecklas (Ahrne & 
Svensson, 2011). Ytterligare fördelar är betoningen som läggs på enskilda människors 
beskrivningar av olika sammanhang som skapas i mellanmänskliga interaktioner, där tonvikten 
ligger på: ”en kontextuell förståelse av det sociala beteendet” (Bryman, 2011, s.364). Tyngdpunkten ligger 
även på processer, alltså hur skeenden och mönster utvecklas över tid med främsta fokus på 
förändring och utveckling. Det kan därför vara av intresse att veta i vilka sammanhang attityder 
uppkommer och vad de står för (Ahrne & Svensson, 2011). Därför lämpar det sig bäst att 
använda intervjuer som datainsamlingsmetod för möjlighet att undersöka vad människor anser 
om alkoholism. 

Med tanke på uppsatsämnet, att studera attityder kring alkoholism som sjukdom 
samt tillvägagångssätt, insamling av empiri utan förankring i teori, kan arbetssättet betecknas som 
induktion. Ett induktivt arbetssätt utgår från att forskaren, utan förankring i teori, studerar 
verkligheten och specifikt forskningsobjekt. Utifrån insamlad empiri kan forskaren därefter 
formulera en teori (Patel & Davidsson, 2003) – ”teorin är resultatet av en forskningsinsats” (Bryman, 
2002, s. 22). Nackdelen med arbetssättet är att forskaren sällan kan avgöra teorins räckvidd och 
generaliserbarhet då teorin grundar sig på ett underlag från en specifik situation, en specifik grupp 
människor och under en specifik tid (Patel & Davidson, 2003).  
  
3.2 Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning 
Kritik mot kvalitativ forskningsstrategi handlar om dess subjektiva karaktär och utformning, 
forskarens ”osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt” är till nackdel för 
uppsatsen (Bryman, 2011, s.368). Främst skapar det stora svårigheter att replikera studien, då det 
styrs av forskarens tillgång till flexibilitet vid analysarbetet vilket leder till ostrukturerad 
undersökning som i vissa fall inte har accepterade tillvägagångssätt. Det är svårt att generalisera 
forskningsresultaten av kvalitativ karaktär då antalet respondenter är fåtaliga och inte 
representativa då de inte valts ut på slumpmässiga grunder. Ahrne & Svensson (2011) nämner 
även illusionen av att kvalitativ forskningsstrategi uppfattas vara ”djupare” än kvantitativ.  

Kvalitativa studier bedöms och värderas utifrån kvalitén, detta görs genom två 
kriterier – trovärdighet och äkthet. Trovärdighet innehåller fyra delkriterier – tillförlitlighet, 
överförbarhet, konfirmering samt pålitlighet. Tillförlitlighet innebär att forskaren lämnar utskrifter 
på resultatet till respondenterna för att de ska få möjlighet att bekräfta att forskaren förstått den 
sociala världen rätt – även kallad respondentvalidering. Överförbarhet innebär att forskaren ger, 
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genom fylliga beskrivningar andra människor möjligheter att bedöma huruvida resultaten går att 
överföra till andra miljöer. Konfirmering innebär att forskaren försöker säkerställa att han/hon 
agerat i god tro, utan att personliga värderingar påverkat undersökningen (Bryman, 2002). I det 
följande kommer pålitlighet presenteras mer ingående då övriga kriterier inte kan stärka denna 
uppsats. Pålitlighet innebär hur det redogörs för och säkerställer forskningsprocessens olika faser. 
Detta har tagits hänsyn till i problemformuleringen, vid val av undersökningspersoner, 
datainsamlingsfasen, vid analysarbetet och så vidare. Främst genom att lämna detaljerade 
beskrivningar på genomförandet av undersökningen kan pålitligheten och undersökningens 
trovärdighet stärkas (a.a.).  

Analytisk generaliserbarhet innebär att man ”gör en välöverlagd bedömning om i vad mån 
resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation” (Kvale, 
1997, s.210). Forskaren analyserar skillnader och likheter mellan två situationer vilka man sedan 
jämför med forskningsresultaten. Genom tydlig argumentation och presentation av befintliga 
belägg kan det ses vägledande för hur en liknande studie skulle kunna genomföras. Det ger även 
läsaren möjlighet att bedöma fakta och påståenden som framförts (a.a.). 

 
3.3 Urvalsförfarande 
För att nå fram till tänkta respondenter har det utgåtts utifrån en lista på internet (Compro Media 
AB, 2013) med behandlingshem och öppenvårdsenheter i Västerbottens län. Därefter uteslöts de 
behandlingshem eller öppenvårdsenheter som låg mer än tio mil utanför Umeå stadsgräns. Av 
listan valdes två behandlingshem ut grundat på skillnaderna i behandlingsmetod och vårdideologi, 
även kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Först kontaktades behandlingshemmen via telefon 
för att sedan skicka dem ytterligare information via email (se Bilaga I). Därefter har 
kontaktpersonerna på var och ett av behandlingshemmen fört informationen vidare till 
medarbetare samt klienter. De som anmält intresse för medverkan i uppsatsen har kontaktat oss 
och bokat tid för intervju, vilket även kallas för självselektion (Perlinski, 2009). En nackdel med 
dessa urvalsstrategier är svårigheter med generalisering av resultat då det är osäkert vilken 
population gruppen är representativ för. En fördel kan ses vara möjligheten till att ämnet skapar 
en språngbräda för kommande forskning att ta vid (Bryman, 2011). De respondenter som deltagit 
var två kvinnor och fyra män i varierad ålder mellan 30-70 år. 
  
3.4 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden är semistruktureradeintervjuer, vilket innebär att samma frågor ställs till alla 
respondenterna men följdfrågorna kan variera. Frågorna har öppen karaktär och öppna 
svarsmöjligheter, detta ger respondenterna stor frihet i utformandet av sina svar. Nackdelen med 
detta är att det inte ställts exakt samma frågor i alla intervjuer (Bryman, 2011). För att strukturera 
intervjuerna på liknande sätt har det skapats en intervjuguide (se Bilaga II), vilken reglerar de teman 
som önskas undersökas. Intervjuerna genomfördes under fem olika tillfällen och varierade i tid 
mellan 30-96 minuter. Ett av fem intervjutillfällen genomfördes på behandlingshem (A) i ett 
personalrum. Där genomfördes två intervjuer med båda intervjuarna närvarande. Andra 
intervjutillfället genomfördes på behandlingshem (B) i ett samtalsrum, där endast en intervjuare 
närvarade. Tredje intervjutillfälle genomfördes på behandlingshem (B) i ett samtalsrum, där 
endast en av intervjuarna närvarade. Fjärde intervjutillfälle genomfördes på ett hotellfik, där 
närvarade båda intervjuarna. Femte intervjutillfälle genomfördes på behandlingshem (B) i ett 
samtalsrum, båda intervjuarna närvarade. Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon. Vid 
intervjutillfället på behandlingshem (A) förekom störningar i form av informationsutbyte mellan 
anställda, vid två tillfällen under intervjun. Vid första intervjun på behandlingshem (B) förekom 
störningar där en anställd knackade på och pratade under intervjutiden. Under fjärde 
intervjutillfället förekom störningar som bakgrundsljud från andra människor som närvarade på 
hotellet under intervjutiden. Övriga aspekter som kan påverkat intervjutillfällena är de gånger då 
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intervjuerna skett gemensamt, där båda intervjuarna närvarat under en och samma intervju, detta 
kan få respondenterna att känna sig utsatt. 

 
3.5 Analysmetod 
Samtliga intervjuer har transkriberats och skrivits ut, därefter delats upp i två delar, en del som 
står för klientperspektivet och en andra del som står för behandlarperspektivet. Analysarbetet har 
därefter i sitt första stadie kodats enskilt för att i stadie två kodas gemensamt. Därefter har 
kategoriseringen av materialet och konstruktionen av ett kodningsschema (se Bilaga III) skett 
gemensamt för att undvika övertolkning eller att det lämnas utrymme för subjektiva tolkningar, 
även kallat snedvriden subjektivitet (Graneheim & Lundman, 2004; Bryman, 2011). I konstruktionen 
av kodningsschemat har koder med liknande innehåll slagits ihop, då det inte är nödvändigt att 
presentera likadana koder (Sauer, 2004).  

Samtliga intervjuer har analyserats enligt en kvalitativ innehållsanalys: ”En kvalitativ 
innehållsanalys är en strategi för sökandet efter teman i de data man har som är central för de kodningsmetoder 
som används vid analysen av kvalitativa data” (Bryman, 2002, s. 368). Kvalitativ innehållsanalys 
inbegriper en process att identifiera, koda, samt kategorisera grundläggande mönster eller teman i 
ett empiriskt material. Metoden avser ett förutsättningslöst kodande och präglas av en, som ovan 
beskriven induktiv ansats (Bryman, 2002). Graneheim & Lundman (2004) beskriver 
metodförfarandet i relation med intervjutexter följande: Först av allt är det nödvändigt att 
bestämma sig för vilken analysenhet som ämnas studeras, i detta fall gäller en specifik grupp 
människor och deras attityd. Därefter är det viktigt att bestämma om analysens fokus ska ligga på 
det manifesta eller det latenta innehållet. Det manifesta innehållet beskrivs som det uppenbara i 
texten, det som faktiskt sägs. Latent innehåll är det som inte är lika uppenbart, det som ligger 
under textens yta. Meningsbärande enhet är konstellationen av ord som relaterar till samma innehåll 
och sammanhang, genom att kondensera meningsbärande enheter reduceras storleken men inte 
innehållet. Därefter sorteras de kondenserade enheterna genom att sätta innehållet i koder, dessa 
hjälper till att se enheterna med nya perspektiv. Koder med gemensamt innehåll och kontext, 
som återspeglar det centrala budskapet i texten, samlas under olika kategorier. Kategorierna måste 
vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande, vilket innebär att syftesrelaterad data inte får bli 
exkluderad på grund av en olämplig kategori. Dessutom får data inte heller falla mellan två 
kategorier eller passa in i mer än en kategori. Slutligen kan det genom kategorier skapas ett tema, 
det är ett sätt att sammankoppla det underliggande innehållet och behöver inte nödvändigtvis 
vara uteslutande. Temat beskrivs som en återkommande regelbundenhet som skär igenom 
samtliga kategorier (a.a.). I denna uppsats har teman samma funktion och definition som 
kärnkategorier (Sauer, 2004), begreppsligt används snarare kärnkategorier än teman.  

Fördelar med analysmetoden är bland annat att det handlar om ett flexibelt 
tillvägagångssätt som kan tillämpas på många olika sorters ostrukturerad data. Innehållsanalyser 
innehar även förmånen att generera information om sociala grupper som är svåra att få direkt 
kontakt med. Begränsningar med denna analysform är det omöjliga i utformandet av ett 
kodningsschema som inte innehåller egna tolkningar. Även arbetet med att koda det manifesta 
och latenta innehållet lämnar luckor för problem, risken att dra ogrundade slutsatser ökar då det 
letas efter specifika markörer i sitt material (Bryman, 2002). 
  
3.6 Etiska principer 
Förhandskännedom om moraliska och känsliga frågor kan uppstå under 
en intervjuundersöknings olika stadier och genomtänkta val kan göras redan under 
planeringen. Det kan vara lämpligt att muntligt formulera ett etiskt protokoll för genomförande 
av intervjuer. Nedan förklaras individskyddskravet samt det lagstöd som avser undersökningar 
med människor. 

Planering: Information om samtycke samt övervägande om risken kontra nyttan 
genomförs innan intervjutillfället för att kunna säkra respondenternas konfidentialitet. 
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Intervjusituationen: Överväga de personliga konsekvenser som kan uppstå, som stress och 
förändringar i livsuppfattning. Utskrift: Säkra konfidentialitet och se till att materialet tolkas så 
texten överensstämmer med respondentens uttalanden. Analys: Hur djupt kan intervjuerna tolkas? 
Ska intervjuarna ha inflytande över hur respondenternas uttalanden tolkas? Verifiering: Det är 
forskarnas skyldighet att redovisa säkrad och verifierad kunskap så långt det är möjligt, hur 
kritiska frågor kan ställas till respondenten? Rapportering: Åter fråga om konfidentialitet, men även 
vilka konsekvenser som publikationen kan få för respondenten och den ”grupp” denne tillhör 
(Kvale & Brinkmann, 2011). 

Uppsatsen har utgått från det Humanistisk- Samhällsvetenskaplig Forskningsrådets 
etiska principer (HSFR) som utgår från ”individskyddskravet” där en individ inte får utsättas för 
fysisk eller psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse. De etiska åtagandena styrks även genom 
gällande lagtext från lagen (SFS, 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. För att gå 
in närmare på HFSR´s huvudkrav kan det delas in i fyra mer detaljerade delkrav som finns för 
forskning rörande människor. Dessa fyra krav nämns som informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan intervjuerna påbörjades informerades 
respondenterna om villkoren som gällde för uppsatsen, de fick reda på syfte och genomförande 
av uppsatsen samt även hur materialet skulle presenteras. De upplystes även om frivilligt 
deltagande och det fanns möjlighet att avbryta när som helst samt avböja frågor de inte ville svara 
på (informationskravet). Dessa krav finns även uppradade i där respondenten ska få möjlighet att 
veta möjliga risker och nyttor med uppsatsen, vilka som står för uppsatsen och att deltagandet är 
frivilligt (16§).  
                      Inför samtyckeskravet togs hänsyn till punkten med ”frivillighet” upp, uppsatsen 
ska vara helt frivillig, det är acceptabelt att avböja en fråga eller avbryta helt om individen känner 
för det (1, 16-17§§). Detta förklarades både skriftligt genom ett informationsbrev (se Bilaga I) 
innan intervjun samt även muntligt vid intervjuns start för att understryka respondentens 
rättigheter. Återtagande av samtycke enligt 19 § i lagen (SFS, 2003:460) om etikprövning av forskning 
som avser människor beskriver att samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan. De 
data som hämtats dessförinnan får dock användas i uppsatsen vilket bör nämnas innan så 
respondenten vet det.    
  Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och 
sekretess (konfidentialitetskravet). Eftersom det är personliga intervjuer kan respondenterna inte 
garanteras anonymitet då vi vet vilka dem är (Patel & Davidsson, 2003) men kan istället tala för 
konfidentialitet, som även är ett krav enligt HSFR. Genom detta krav är det eftersträvansvärt att 
anonymisera respondenterna genom att inte nämna varken behandlingshem eller namn. Det 
undviks även säregna egenskaper som kan ge ledtrådar till respondenterna. Som omnämnt i 
informationsbrevet (se Bilaga I) kommer det insamlade materialet endast användas till denna 
uppsats. Inspelat material kommer raderas och preskriberas när analysen är gjord 
(nyttjandekravet).  
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4. FORMANDET AV ATTITYDER 

Denna uppsats fokuserar främst på att undersöka attityder kring alkoholism som sjukdom, därför 
är det viktigt att först förstå vad attityder innebär, hur de fungerar samt hur de formas och 
förändras. 

Attityd definieras som en människas beredskap att reagera eller agera på andra 
individer eller objekt på ett positivt eller negativt sätt. Tankarna om en individ eller ett objekt 
förknippas med positiva eller negativa känslor och hastigheten på reaktionen kan ses som ett 
tecken på hur lättillgängligt ett minne är i relation till attityden. Tillgängligheten ligger även i nära 
relation till attitydförändringar, lättillgängliga attityder är mer motståndskraftiga än de 
svårtillgängliga. Faktorer som avgör huruvida en attityd är mer eller mindre tillgänglig är bland 
annat individens involvering i frågor eller sammanhang som anses viktiga för denne, där relevanta 
attityder är lättillgängliga. En annan faktor som spelar in är i vilken grad attityder är beroende av 
varandra, till exempel kan en individs attityd till den egna personligheten stå i relation till hur 
denne känner för sin omgivning (Gergen & Gergen, 1986).  För att kunna förändra sin attityd 
måste individen sortera informationen eller vända sig till tilltalande känslor nära sammankopplad 
med attityden – att förändra sin attityd innebär att förändra sitt beteende. Vissa attityder går ihop 
harmoniskt och individen befinner sig då i ett tillstånd av balans men attityder som kolliderar 
försätter individen i ett tillstånd av obalans och obehag (a.a.).  

Nedan kommer en presentation av människors psykologiska benägenhet att 
upprätthålla balans i sin attityd, vilka metoder de kan tänkas tillta för reducering av obalansen. 
För att förstå attityder ytterligare, hur de kan förändras och hur de består åberopas Leon 
Festingers (1957) teori om Kognitiv Dissonans. Dessförinnan måste ett antal begrepp definieras. 
Kognition innebär den kunskap människan har om sig själv, sitt beteende samt om sin omgivande 
miljö. I begreppet Kunskap ingår förutom kognition även åsikter, värderingar, attityder och det är 
människans verklighet som bestämmer hur dessa samspelar.  Kunskapen responderar på 
verkligheten och kognitionen arbetar sedan för att sortera denna, i korthet korresponderar 
människan med vad denne gör och känner i förhållande till den existerande miljön. Genom detta 
är det en överrensstämmelse (consistency) mellan människans verklighet samt känslorna och 
tankarna om den. När kunskapen inte överensstämmer (inconcistency) med kognitionen uppstår en 
dissonans. Dissonans (dissonance) medför ett psykologiskt obehag som motiverar människan till 
att reducera dissonansen och öka harmonin (consonance). När människan känner dissonans och i 
sina försök att undvika obehag, kommer han eller hon undvika situationer och information som 
är kopplad till dissonansen. Främst då informationen och situationerna troligtvis kommer öka 
obehaget som dissonansen medför. Sammanfattningsvis innebär kognitiv dissonans följande: Det 
kan finnas dissonans mellan kognitiva element. Existensen av dissonans ökar människans 
benägenhet att reducera obehaget och undvika att dissonansen ökar. Hanteringen av dissonansen 
artar sig beteendeförändringar, kognitiva förändringar samt en öppenhet för ny information och 
åsikter. Ett bra exempel presenteras i Gergen & Gergen (1986) som beskriver hur en människa 
ändrar sin attityd till cykelstölder på grund av dissonans. Människor kan minska sin dissonans på 
många sätt, bland annat genom att ändra sitt beteende till exempel ”jag föraktar cykelstöld” eller 
”jag ska köpa en stulen cykel”, här kan han eller hon ändra sitt beteende genom att inte köpa 
cykeln. Denne kan även ändra sin kognition genom förändring av sina tankar om cykelstölder – 
”majoriteten av cyklarna stjäls av de förmögna, som inte har några finansiella problem att oroa sig 
över, det är nog inte farligt att en student får en bra cykel för lite pengar även om den är stulen”. 
Här kan det ses hur motiverade vissa människor är att reducera denna dissonans, här har 
omvandlingen eskalerat från ”förakt av cykelstöld” till ”jag är emot cykelstöld” till slutligen 
”cykelstöld är inte alltid dåligt”(a.a. s.176-178). 
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5. EMPIRIREDOVISNING 

För underlättandet av empiriredovisningen har den kvalitativa innehållsanalysen delats upp i två 
delar, en för klienter och en för behandlare. Klientperspektivet består av tre kärnkategorier – 
livshistoria, sjukdom och fördomar om alkoholism. Kärnkategorierna är vidare uppdelade i 17 
stycken subkategorier. Även behandlarperspektivet omfattar tre kärnkategorier – bakgrund, 
sjukdom och behandling och som i sin tur består av 16 subkategorier. För att lättare skilja på 
respondenterna och bibehålla deras anonymitet har de getts fiktiva namn. Klienterna kallas för 
Tove, Kristoffer, Sebastian och Robert.  Tove och Kristoffer har varit missbrukare men är idag 
behandlare och vi intervjuade dem för deras ”förra liv” som missbrukare. Behandlarna är Ulf och 
Gunilla, Ulf i sin tur har varit missbrukare i större delen av sitt liv men är idag nykter och jobbar 
som behandlare. Gunilla har valt att bli refererad och inte citerad i denna uppsats. 
 
Tabell 1.  
Tabellen beskriver genomförandet av kodningen, se avsnitt 3.5 samt Bilaga III för närmare beskrivning. 

Respondenter Kod Kärnkod Subkategori Kärnkategori 

Behandlare ”kan det vara dålig karaktär?” 
men det har ju inte ett dugg med 
det och göra. 

Dålig karaktär Fördomar Sjukdom 

 det är ju det som är själva 
processen, jag ser hellre att du 
har lite motstånd i början i 
arbetet 

Alltid motstånd 
i början 

Klient/ 
behandlare olika 
syn 

Behandling 

Klient vi skiter i smaken, vi vill ha 
effekten 

Vi skiter i 
smaken 

Alkoholism Sjukdom 

 vart ju suparkompis redan då 
med mamma min 

Suparkompis 
med mamma 

Alkoholkultur i 
hemmet 

Livshistoria 

 
 
5.1 Klientperspektiv 
Kärnkategori Livshistoria: Denna kärnkategori innefattar allt som berör respondenters liv. Här 
inryms bland annat uppväxt, kärnfamilj, respondenternas egna familjer, umgänge samt 
alkoholkultur i hemmet när de växte upp. Frågan var öppen och lydde följande ”hur har ditt liv 
sett ut” och på så vis fick dem att berätta om sitt liv utifrån sig själva och sedan användes 
följdfrågor som ett komplement. 

Uppväxt: Denna subkategori innefattar allt med respondenternas uppväxt, hur den sett 
ut och hur de ansåg sin uppväxt varit. Övervägande del av respondenterna hade en uppväxt som 
präglades av överkonsumtion av alkohol. Det betyder inte nödvändigtvis att de haft en dålig och 
försummande uppväxt, Tove ansåg att hon haft en bra uppväxt med föräldrar som brytt sig i den 
mån dem kunnat. Sebastian var uppvuxen med en mamma som blev lämnad på förlossningen av 
en alkoholiserad pappa, och tryckte på att ”den perfekta uppväxten” inte existerar. Robert hade 
en mamma och pappa som var restriktiva mot alkohol och sade: 

Ja pappa var ju nykterist, och mamma drack väl ingenting, inte vad jag minns i alla fall 

Kristoffer sammanfattade sin uppväxt på följande sätt: 

Jag är född och uppvuxen i missbrukarhem 

Kristoffer var den enda av respondenterna vars båda föräldrar var missbrukare, han visade även 
ett släktträd där även hans mor- och farföräldrar var alkoholister.  
  Familj: Denna subkategori utgår från respondenterna egna familjer och barn. Tove 
och Kristoffer pratade om deras familjer som en skyddsfaktor vilket Kristoffer stärkte genom 
följande:  
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Nu när man har gått igenom allt det här, då tänker man själv vilken tur att jag hann rädda mig själv 
så inte pojken hade fått lida 

Tove Träffade sin före detta man under sin behandling och de hann få tre barn innan de 
separerade: 

Och i samband med att jag gjorde min behandling så träffade jag min före detta man…vi flyttade ihop 
ganska snabbt och förlovade oss och fick barn…sen hann vi få tre barn innan vi separerade 

Alkoholkultur i hemmet: En fråga som ställdes var hur alkoholkultur i hemmen såg ut för 
respondenterna, hur föräldrarna drack hemma och om de hade några restriktioner när det gällde 
alkoholanvändandet. Kristoffer förklarar att han redan i ung ålder fick lära sig ljuga och bygga 
upp fasader utåt för att skydda sin familjs identitet, när hans pappa gick bort förklarade han: 

…vart ju suparkompis redan då med mamma min 

Robert fick i tidig ålder lära sig vad som var rätt och fel i samhället: 

…då farfar blev… min ställföreträdande pappa, ”droger och sprit de ska man inte ha någonting med att 
göra” 

Han uttryckte en glädje över sin farfars uppfostran och inverkan på hans nyktra period i livet.  
  Umgänge: Vilket umgänge som väljs kan påverka konsumtionen, och detta var 
även en fråga som ställdes under intervjun. De flesta berättade att de bytte vänner efter sitt 
drickande för att kunna normalisera sitt beteende. Tove berättade även att hon umgicks med 
människor som drack på samma sätt som henne själv för att bevisa att hon inte hade några 
problem med alkohol:  

Ja de är ju det man gör, man byter ju vän- kretsar efter hur dom dricker inte hur bra dom är som 
människor 

Tove fortsatte med att hon idag umgås med vänner som dricker normalt och de har accepterat 
hennes nykterhet. Dock förklarade hon att i dagens samhälle är det avvikande att inte dricka 
alkohol och många människor har svårt för nykterhet på fester och middagar: 

Jag har ju jättemånga bra vänner…dom vet varför jag inte dricker och dom blir inte obekväm med det 
heller…sen finns det ju andra som är mer obekväma ”ja jag tänkte ju ta ett glas vin men är det okej om 
du är här eller? 

Sebastian pratade i detta sammanhang även om alkoholens positiva effekter då han anser att han 
fått en ökad vänkrets genom sitt missbruk: 

Jag kan ju inte bara se negativt på alkoholen, absolut inte, jag har ju fått människor som jag faktiskt 
tycker väldigt mycket om i missbruket 

Alkoholdebut: Denna subkategori förklarar vid vilken ålder som alla respondenter testade dricka 
alkohol. Första gången som de fyra olika respondenterna drack alkohol skiljer sig i ett spann på 
12 år (4-16). Tove hade sin alkoholdebut när hon var fyra år medan Sebastian hade alkoholdebut 
när han var 16 år då han drack på sin skolavslutning. Kristoffer drack första gången när han var 
10 år och Sebastian drack när han var 13 år.  
  Första erfarenheten: Denna subkategori handlar om respondenternas första 
kontakt med alkohol och hur de upplevde sin första erfarenhet. Robert kände att det inte var 
någon ”aha upplevelse” som han hade förväntat sig utan snarare en fruktansvärd upplevelse då 
han kaskadspydde och grät hela kvällen. Sebastian hade i sin uppväxt alltid haft ansvar för sina 
småsyskon eftersom hans pappa var alkoholist och när han drack första gången kände han att han 
riktigt kunde slappna av och inte behövde tänka, han definierade det som ”avdomnad av 
känslorna”. Tove drack alkohol första gången när hon var fyra år men sen dröjde tio år innan hon 
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provade igen. Hon berättade att när hon tittar i backspegeln var hennes beteende redan från 
början snedvridet då hon berättar om första gången: 

…och då drack jag på valborgsmässoafton, och jag började ju som inte med folköl heller utan jag drack 
ju sprit då, då tappade jag ner den i asfalten…den gick ju sönder, så då tog jag skärvorna och slurpa i 
mig 

Kärnkategori Sjukdom sammanfattar missbrukarnas attityd till alkoholism som 
sjukdomsbegrepp, deras insikt om sjukdomen, känsla vid nykterhet samt vad som skiljer 
alkoholister från normalkonsumenter. Den sammanfattar även vad som karaktäriserar en 
alkoholist, vem som blir alkoholist, vad som triggar dem att dricka samt vilka faktorer som visar 
att alkoholism är en sjukdom. AA som behandlingsmetod berörs vid frågan om de anser metoden 
bra eller inte samt vad de utvecklat för fasad mot omvärlden och vad de har och haft för 
självbild.  

Sjukdomsinsikt: Frågan handlade om när respondenternas fick insikt om sina 
alkoholproblem. Tove, Robert och Sebastian insåg sina problem tidigt (mellan 16-20 år) medan 
Kristoffer anser att han alltid haft insikt om problemen. Tove förklarade insikten som en 
anledning att börja dricka mer för att slippa ta tag i problemen, när hon gång på gång försökt 
sluta och det inte gick: 

…då ringde jag till [namn] och då sa jag det att det här går inte längre, jag klarar inte det här, jag har 
försökt så många gånger nu, men jag klarar det inte. 

Nykterhet: Nykterhet togs med i intervjuguiden men visade sig under analysarbetet utgöra en 
betydande del för respondenterna. Med nykterhet finns koder som återfall och ökad livskvalité. 
Sebastian pratade om en negativ effekt med nykterhet som ”Svensson-livet”. Han framförde att 
är tråkigt då människor bara gör vardagliga saker som inte medför någon kick. Tove har varit 
nykter i tjugo år till hösten men påpekade: 

Alltså det är ju dagen idag som är den viktigaste dagen… 

Med det menas att hon måste arbeta med att vara nykter varje dag. Sebastian och Robert har gjort 
återfall i deras senaste behandling varav ingen av dem fäster någon större uppmärksamhet vid 
återfallen. De anser att det inte var någon stor grej och Robert förklarar även att han inte har 
något absolut nykterhetslöfte och tänker dricka alkohol igen när han kommit hem från 
behandlingen. 
  Anonyma Alkoholister: AA´s program och attityd till ”alkoholism som sjukdom” 
blev ett ämne som återkom i alla intervjuer. Samtliga respondenter hade använt sig av AA´s 
behandlingsmetod varav hälften var övertygade om att behandlingsmetoden hjälpte dem till 
nykterhet. Robert, Kristoffer och Sebastian nämner gudsbegreppet i samband med AA där 
Kristoffer pratar om att det är en fördom att gud är inblandad i behandlingen medan Sebastian 
förklarar att en individ kan behöva tro på en högre makt men den högre makten kan vara ett djur 
eller en person, det behöver inte vara en religiös tro. Robert förklarar att det hjälper honom att 
tro på en högre makt. Genom AA kan han avsäga sig ansvaret av sin sjukdom och få insikt över 
att behöva hjälp med problemet. Gemensamt för samtliga respondenter är att det inte är en 
universell metod utan det beror främst på:  

…helt enkelt vad man tror på som är det avgörande för om ett program ska vara lyckat eller inte 

Dock berättar Robert att AA har ett trångsynt synsätt på alkoholism och metoden endast främjar 
de som väljer att underkasta sig en högre makt. Resten av upplägget anser han fungerande genom 
att få tillgång att höra andra människor prata om samma problem. 

Triggers: Framkom i berättelserna när respondenterna förklarade vad som gjorde dem 
sugna på att dricka. Söka kickar, tristess och fest är några koder som finns presenterade i 
kodningsschemat. Detta beskriver att respondenterna dricker genom sitt humör, är någonting bra 
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vill individen krydda till det, är någonting dåligt vill de dricka för att glömma bort det. Kristoffer 
pratar om sug genom följande citat:  

…om man har en godisskål…jag är hemskt förtjust i geisha, om det ligger tio geisha där…så länge jag 
inte rör den första, är det ingen fara, då har jag kontroll…men tar jag en, då vet jag att dom andra 
kommer försvinna inom kort också…och det är därför jag aldrig till exempel dricker en lättöl eller 
någonting, det gör jag inte heller, och det är ju just för att dricker jag en lättöl och känner smaken så vill 
jag ha effekten också 

Att söka ”kickar” kom på tal av Robert där han förklarade det han hade sett på tv:n om en 
extremsportare som hoppade från klippor. Han ansåg att den människan skulle kunna bli 
missbrukare om han inte höll på med den sortens kicksökande. Robert fortsatte även med att det 
är bara vissa människor som blir missbrukare i och med att alla inte är lika enträgna med att söka 
kickar. 

Överlevnadsstrategi: Många pratade om olika strategier som de använde för att kunna 
upprätthålla missbruket. Men även vad de kunde anta för olika roller för att förneka 
missbruksbeteendet. Genom att normalisera den värld de lever i höjer de en mur framför andras 
fördomar och Sebastian pratade om att byta umgänge för att ingen skulle märka det egentliga 
beteendet: 

För mig har det varit någonstans en överlevnad från att vara i en grupp ena dagen och i en annan grupp 
en annan dag… så få dom inte syn på hur det se ut på mig och mitt liv, så jag kan hela tiden fly 

Självmedicinering: Ångest var en känsla som ideligen talades om under alla intervjuer. 
Alkoholism beskriv präglas av ångest och fungerar även som bränsle för fortsatt missbruk. 
Genom detta kallas subkategorin för ”självmedicinering” där Sebastian förklarar 
alkoholsubstansen som: 

Det är absolut den bästa medicin som finns 

Vidare förklaring på detta citat påpekar han att det enda botemedlet är att sluta dricka.  
Subkategorin ”En gång alkoholist, alltid alkoholist” användes i varje intervju i form 

av ett talesätt och hade behövt en omformulering då den blev missförstådd. Talesättets syfte var 
att undersöka respondenternas attityd till huruvida en alkoholist kan lära sig att dricka på ett 
kontrollerat och normalt sätt eller inte. Robert pratade om att han inte gett ett absolut 
nykterhetslöfte till sig själv och ser sig kunna dricka vin 1-3 gånger per år när hans behandling är 
färdig. I och med hans självbild ansåg han att citatet inte gällde honom, men svarade inget mer på 
frågan, Sebastian däremot ansåg inte att detta stämde in då han hade sett motsatsen: 

Jag har faktiskt träffat folk som har varit illa däran och kan dricka idag och de dricker inte så speciellt 
mycket men det fungerar 

Tove och Kristoffer ansåg att citatet stämde och anser att de aldrig kommer kunna dricka igen på 
ett kontrollerat sätt. Tove hade svårt att förstå citatet och svarade följande: 

Ja, för idag är jag ju inte alkoholist, jag är ju alltid en alkoholist men jag kan ju välja att vara nykter 

Fasad mot omvärlden: Fasader var ett ämne som uppkom i bakgrundshistorien samt när de 
berättade om det egna missbruket. Detta var ett vardagligt knep för att hålla missbruket hemligt 
och gestalta familjen som fungerande. Kristoffer berättade att han inte förstod att missbruket var 
så pass allvarligt eftersom vardagen fungerade bra som den gjorde: 

Man trodde aldrig att det var ett missbruk ändå, för man tyckte att allting funka ju, familjen funka ju 
utåt sett 

Sebastian förklarade att han ofta hade nya, fräscha kläder för att visa en välmående fasad:  
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Som oftast är jag proper…för det viktigaste var ju att folk skulle någonstans utåt sett ha den bilden av 
mig där jag någonstans är glad hela tiden, mig kan ni inte se att det är något fel på, utan jag mår 
faktiskt bra. 

Självbild: Vad gäller självbild var det skilda meningar om hur respondenterna sett på sig själv 
genom sitt missbruk. En kod som ligger under denna subkategori är: såg mig inte som alkoholist som 
ung och en bra människa med bra resurser. Sebastian har en positiv självbild, han förklarar att han 
egentligen är en bra människa som inte gjort någon annan än sig själv illa genom missbruket. 
Kristoffer visste redan från början att han hade problem men att andra skulle sätta etikett på 
honom var inte acceptabelt: 

Jag försvara ju mitt missbruk, det var ju de det hela handla om, komma och anklaga mig för att vara en 
missbrukare, det tåldes ju inte 

Tove förklarar att hennes beteende inte kunde anses ”normalt” och förnekade det genom att 
jämföra sig med andra, för att verka normal: 

Jag hade ju inga stora problem om jag jämförde mig med min stackars kompis… han var ju 
missbrukare, jag var inte…så tyckte jag inte att jag var en missbrukare för jag hade ju faktiskt en 
lägenhet också 

Känslomässig flykt: Denna subkategori handlar om vilka känslor som respondenterna drack på 
och varför. Tove pratade i termer som ”den onda spiralen” som hon vidare förklarar:  

Det känns hela tiden som att man har ett stort hål i kroppen… det gör liksom ont och det är ångest och 
det är som…skam och skuld och man måste ju liksom stoppa någonting i det här hålet för att man ska 
må bra, men man mår ju inte helt bra heller 

Koder i form av känslor var bland annat stress, oro, nervositet, självömkan, skam, ångest och 
skuld. Ångest var den känsla som användes flitigast hos alla respondenter och den känslan som 
de drack mest på. Sebastian pratade om att han drack på självömkan. Kristoffer som är uppvuxen 
i missbrukarhem förklarade att han gick in i ett missbruk för att glömma vardagen: 

Det är ju känslomässig flykt man gör i och med att man går själv in i ett missbruk, det är ju en flykt 

Ärftlighet: Subkategorin ärftlighet reglerar huruvida klienterna anser alkoholism som ärftligt eller 
inte, här fanns en stor divergens mellan respondenterna. Där två av respondenterna var 
övertygade om att det är ärftligt och kopplade även samman det med vetenskapliga argument. 
Tove och Sebastian pratade om ärftlighet i samband med THIQ vilket är ett ämne som endast 
bildas i en missbrukares hjärna.  Tove tydliggjorde att socioekonomiska faktorer kan spela roll 
men det är ärftligheten som bestämmer om en individ blir missbrukare eller inte. Du kan alltså 
växa upp i en missbrukarfamilj men bär du inte på anlaget utvecklar du inte sjukdomen och 
tvärtom. Kristoffer förklarar ärftlighet följande: 

Det är ganska ärftligt…det kan väl hoppa någon generation… 

Robert och Sebastian var mer ambivalenta till ärftligheten och medvetna om de vetenskapliga 
bevisen. Sebastian tror alla kan bli alkoholister samtidigt som han motsätter sig ärftligheten 
genom följande citat: 

Jag tror inte att man föds sjuk… 

Alkoholism: I denna subkategori finns attityder kring sjukdomsbegreppet. Här pratade 
respondenterna fritt om vad som utmärker en alkoholist, vem som blir alkoholist och varför en 
individ blir alkoholist. Även i denna subkategori var det delade meningar. Sebastian talade om en 
önskan om att uppfinna en teknisk monter, han vill kunna gå in i montern som sedan bekräftar 
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om han är alkoholist eller inte. Han pratar även om alkoholism är en sjukdom hade det funnits ett 
botemedel, som det finns med andra sjukdomar: 

Jag tror att det är mer komplext än så…ja då ska det ju finnas ett recept på det då, ett botemedel 

Robert pratar om alkoholism som mer komplext än bara en sjukdom. Han anser att det alltid 
finns andra bakomliggande faktorer som utlöser ett missbruk. I Toves intervju nämner hon att 
alkoholism utlöses av två orsaker: Först måste individen besitta anlaget och sedan måste denne få 
en sorts livskris som utlöser att drickandet eskalerar. Tove exemplifierar – en kvinna som under 
hela sitt liv kan dricka normalt men när hennes man plötsligt avlider ökar hennes drickande och 
därefter blir hon missbrukare. Två av respondenterna pratar även om effekten som alkoholen ger: 

…vi skiter i smaken, vi vill ha effekten…det är det som är en missbrukares signum 

Sebastian gestaltar via ett exempel om ett vinglas kontra en cola: 

Alltså vad är värdet i just ett vinglas? Någonstans så kanske man ska fråga sig den frågan alltså vad är 
det där vinglaset som är så mycket mer än en cola eller ett juiceglas? 

Sebastian diskuterar att en individ aldrig skulle belöna sig med en cola efter arbetet, eftersom cola 
inte ger någon effekt. En individ väljer istället ett vinglas för att kunna slappna av. När det gäller 
vilka människor som blir alkoholister pratar Tove och Kristoffer om att missbruket finns överallt, 
det är inte inriktat på en viss samhällsklass, kön eller ålder: 

…de kan vara hemmafruar, de kan vara egenföretagare, de kan vara läkare, alltså de finns överallt 

Kärnkategorin Fördomar innehåller frågor om vad respondenterna själva har eller haft för 
fördomar om alkoholism och främst vad de tror var vanliga fördomar rent generellt i samhället. 
Samtliga respondenter pratade om att en alkoholist sitter på parkbänken, det var deras fördomar 
från förr men även vad de trodde var andra människors fördomar: 

En allmän syn är att alkoholisten sitter på parkbänken… det är en liten del, resten dom har sin 
parkbänk hemma på soffan 

Tove och Kristoffer sade att fördomar föds ur okunskap och om samhället hade haft mer 
kunskap skulle inte dessa fördomar funnits i sådan utsträckning som det gör idag. Robert sade sig 
aldrig haft några fördomar om missbrukare eftersom han både växt upp i och vittnat om det.  
Tove förklarade att en av de största fördomarna var att människor tror det bara är ”att rycka upp 
sig och ta sig i kragen” men kontrollförlusten gör att det omöjligt, hjälp behövs utifrån. Tove har 
även fått höra fördomar som ”att hon som var så ung kunde inte ha några problem”, hon 
förklarar att hon hade ett allvarligt missbruk i tre år men det är inte längden som räknas utan 
individen måste alltid utgå från sig själv. 
  
5.2 Behandlarperspektiv 
Kärnkategorin Bakgrund handlar i stora drag om behandlarnas arbetslivserfarenheter, 
erfarenheter inom missbruksbehandling, personliga erfarenheter av alkoholmissbruk samt vad de 
tagit för lärdom av dessa. Kärnkategorin kan senare delas in i tre subkategorier som förklarar 
kärnkategorin på mer detaljerad nivå. 

Arbetslivserfarenhet skildrar behandlarnas arbetslivserfarenhet inom 
missbruksbehandlingen samt arbetslivet i stort. Subkategorin innehåller koder som Sammanlagd 
heltid 3-4 år, totalt 15 år samt 35 års praktik. Gunilla hade svårt att avgöra hur länge hon varit 
verksam inom missbruksbehandlingen men klargör senare att det är mellan 3-4 år på heltid. Hon 
berättar även att hon arbetat inom andra områden som till exempel som kontaktperson samt 
andra yrken som hon inte specificerar. Ulf berättar att han tidigare ägt ett företag, detta var innan 
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han valde att arbeta inom missbruksbehandling. Då han säger sig vara nykter alkoholist idag 
benämner han sina erfarenheter inom missbruksbehandlingen som: 

Ja, jag har.. tretti.. fem års praktik 

Kunskap beskriver de lärdomar behandlarna tagit med sig från sina erfarenheter i arbetet med 
människor med alkoholproblem, även från sina personliga erfarenheter av alkoholmissbruk. 
Denna subkategori innehåller koder som Passa sig för att besitta/servera sanningar samt Jag har suttit i 
samma sits, därför förstår jag. Gunilla beskriver förståelse för att alla människor är olika och bör 
därmed behandlas med ödmjukhet och respekt. Hon påpekar noga att funktionen som en 
hjälpande hand inte innebär att hon kan servera vad som är rätt eller fel i behandlingssyfte. Det 
finns ingen behandlingsmetod som är mer rätt än en annan, det är upp till den enskilde individen 
att avgöra det. 

Ulf uppmärksammar att han själv genomgått behandlingen som han tillämpar på 
behandlingshemmet han arbetar på. Han menar att det är till fördel att själv veta vad klienterna 
går igenom samt vad behandlingen kan ge dem. Detta jämfört med de aktörer inom 
missbruksbehandlingen som inte har personliga erfarenheter av alkoholmissbruk: 

Ja jag vet ju ibland när ja ha haft föreläsningar, och ’hur kan du veta att det fungerar?’, ’jamen jag har ju prövat 
det’, inte så jag står och säger vad folk ska göra för att jag ha läst något bra någonstans … då har jag ju inget 
svar, men nu har jag ju svar… 

Egna erfarenheter av missbruk reglerar behandlarnas personliga erfarenheter av missbruk. 
Huruvida de har alkoholism i släkten, familjen eller bekantskapskretsen eller inte. Koder som 
genererades är följande Föräldrar glada i sprit, 44 år när jag blev nykter samt Har massa erfarenheter. 
Detaljrikedomen i deras berättelser skilde sig markant, Gunilla valde att inte fördjupa sig i frågan 
då den uppfattades vara för bred och komplicerad. Ulf däremot pratar om sina personliga 
erfarenheter som härrör från hans barndom och missbruk. Han berättar att båda föräldrarna hade 
alkoholproblem: 

…jag hade en mamma och en pappa som var glada i sprit, väldigt glada, så det gick överstyr lite då och då så att 
jag anser att både min mamma och min pappa hade alkoholproblem… 

Nedanstående citat beskriver en incident där Ulf, under sitt missbruk, blivit akut inskickad på 
sjukhuset på grund av att han blandat alkohol med värktabletter: 

…då står det en hel flaska sprit på ett av nattduksborden och den var tom, och så låg det en massa tomma askar 
med medicin, ja jag hade ju ett diskbråck så jag åt mycket värktabletter också… om jag hade ätit upp allt det där 
då hade jag ätit upp en sextio stycken sådana… jag var alldeles borta, och då hamnade jag i koma, leverkoma… 

Kärnkategorin Sjukdom sammanfattar behandlarnas attityd till alkoholism som 
sjukdomsbegrepp, för- och nackdelar med användandet av sjukdomsbegreppet i behandling samt 
vad som skiljer alkoholister från normalkonsumenter. Den sammanfattas även av vad som 
karaktäriserar en alkoholist, vem som kan bli alkoholist, huruvida alkoholism går att bota eller 
inte samt vilka faktorer som säger att alkoholism är en sjukdom. Här återfinns även vilka 
fördomar de hade, hur dessa förändrats samt vilka fördomar de stött på i arbetet. 

Inställning skildrar behandlarnas inställning till alkoholism som sjukdomsbegrepp samt 
hur de definierar alkoholism. De koder som genererades är bland annat: Kan inte dricka kontrollerat 
över tid samt Finns ingen garanti för nykterhet. Gunilla karaktäriserar alkoholism och beskriver det 
som att det liknar nötallergi – alkoholism ses snarare som allergi än sjukdom, och om en individ 
dricker alkohol får denne en allergisk reaktion, istället för en obehaglig fysiologisk reaktion skapar 
det ett beroende i hjärnan. Som endast utlöses av substansen och gör att individen vill ha mer 
istället för att avskräckas. Tidigare i intervjun menar Gunilla att det är sättet att dricka på i relation 
med tiden som definierar en alkoholist. En alkoholist definieras inte endast efter dryckesvanor 
utan även av tidsperioden.  
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Ulf däremot anser att det är självklart att alkoholism är en sjukdom och styrker argumentet med 
den dokumentation som finns på behandlingshemmet:   

…det är dokumenterat så det finns inget att diskutera, det är en sjukdom! Ja! Vi sjuka skiljer oss från 
normalkonsumenterna… 

Går alkoholism att bota? beskriver behandlarnas inställning till om alkoholism kan botas eller 
inte. Båda var överens om att alkoholister inte kan botas på annat sätt än att själv välja upphöra 
med alkoholkonsumtionen. Ulf understryker att en alkoholist aldrig kan dricka igen medan 
Gunilla anser att vissa människor eventuellt kan dricka alkohol på ett mer eller mindre normalt 
sätt igen. 

Ärftlighet reglerar huruvida behandlarna anser om alkoholism är ärftligt eller inte. Den 
beskriver även hur den är ärftlig, vilka argument samt vilka andra faktorer som utgör en 
betydande roll i utvecklandet av alkoholism. Koder som återfinns är: Man kan ha anlag utan vetskap 
samt Vem som helst kan bli alkoholist. Ulf argumenterar för alkoholism ärftlighet genom sitt 
familjeträd samt den dokumentation som finns på behandlingshemmet: 

Det är ärftligt! Hos mig är det då, ja mitt eget material, så har vi då över sjuttio procent som har det i släkten… 
jag har ju material för tjugo år… 

Gunilla anser inte alkoholism som ärftligt eller styrt av anlag. Hon menar att vem som helst kan 
bli alkoholist genom att dricka alkohol. 

Riskfaktorer var ett ämne som inte efterfrågades utan genomsyrade båda intervjuer. Den 
skildrar faktorer som ökar risken att utveckla alkoholism som umgänge, dryckesvanor samt 
uppväxt. Koder som genererats är: Jag hade otur som hade sjukdomen, Uppväxt samt Drack med 
likasinnade. Gunilla berättar att så länge en människa inte exponeras för alkohol ser hon inget som 
skulle kunna påverka om denne utvecklar alkoholism. Men hon förkastar inte att umgänge och 
uppväxt påverkar denna risk. Ulf pratar om att han inte kan lägga skulden på sina föräldrar eller 
uppväxten för att han utvecklade alkoholism, utan lägger skulden på sjukdomen i sig: 

…ja alltså, jag hade ju otur att dom hade sjukdomen ja…det är ju det att jag utvecklar anlaget jag också, så jag 
kan inte skylla på mamma och pappa… 

En gång alkoholist, alltid alkoholist användes i varje intervju i form av ett talesätt och hade 
behövt en omformulering då den blev missförstådd. Talesättets syfte var att undersöka 
behandlarnas inställning till huruvida en alkoholist kan lära sig att dricka på ett kontrollerat och 
normalt sätt eller inte. Men de svarade på om de var för eller emot detta påstående och 
motiverade varför. Koder som återfinns är: Dem som etablerat missbruk blir aldrig drogfri samt Lägga 
till ”nykter” alkoholist. Ulf svarar följande på detta talesätt: 

…det är bara det att mina får välja att lägga till att det blir ’nykter’ alkoholist… för att man är ju inte bara 
alkoholist det är bara dom som är aktiva… 

Han menar att det är skillnad mellan en alkoholist och en nykter alkoholist, en alkoholist är en 
individ som är aktiv i sitt drickande medan en nykter alkoholist är en individ som valt att vara 
nykter. Gunilla håller inte riktigt med det talesättet utan lägger till att talesättet är mer rörligt, hon 
menar att vissa individer kommer att kunna dricka alkohol igen medan andra inte kommer att 
kunna det. Till skillnad från Ulf menar Gunilla att en alkoholist inte alltid förblir alkoholist, en 
alkoholist kan lära sig dricka alkohol på ett normalt sätt.  

Vi & dem reglerar uppfattningen av skillnader mellan att vara alkoholist och 
normalkonsument samt vilka faktorer som definierar denna skillnad. Den visar även på vilka 
egenskaper grupperna karaktäriseras av. Koder som genererades Bryr oss inte om smak, bara effekt 
samt Man kan aldrig säga till någon att du är alkoholist. Gunilla beskriver en människas dryckesvanor 
och dryckessätt är en egenskap som skiljer dem två åt. Detta skiljer inte bara dem åt utan står 
även för en likhet mellan grupperna, normalkonsumenter kan dricka på ett alkoholistiskt sätt 
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under en period av livet utan att utveckla alkoholism. Samtidigt som det benämns som ett 
”alkoholistiskt” sätt att konsumera alkohol, förklarar till viss del ambivalensen att ge grupperna 
definitiva egenskaper. Ulf skiljer grupperna med dryckesmängd och känslan förknippad med 
alkoholkonsumtion, han menar att det är skillnad på hur mycket de dricker: 

…en vanlig konsument, som inte har det här anlaget …dom dricker inte ihjäl sig, de mår bra, ’de här mår jag 
inte dåligt av’, men för mig var det tvärtom 

Ulf lägger även tyngdpunkten på den redan nämnda ärftligheten eller anlaget tillsammans med 
ovan nämnda egenskaper.  

Fördomar skildrar de fördomar behandlarna haft eller stött på under livet och arbetet. 
Koder som återfinns är: Dålig karaktär samt De finare alkoholisterna sitter hemma på ”parkbänken”. De 
var överens om de vanligaste fördomarna visar sig vara – en smutsig gammal man på en 
parkbänk, de förkastade de fördomarna: 

…alla får för sig att alkoholister bara får sitta på en parkbänk… men för mig så är det ju… eliten, de starkaste 
som ha tagit sig dit, dom allra flesta av oss döljer ju det, så fördomen är att alkoholister ska se ut på ett visst 
sätt… förstå att alkoholister har så lika mönster och beteenden istället 

Ulf anser att det som utmärker alkoholism är inte hur en människa ser ut eller vilken miljö denne 
vistas i. Den största gruppen alkoholister är de som inte syns ute i samhället, de sitter hemma i 
soffan. Han förkastar föregående fördom och korrigerar den med ett faktum: Alkoholism 
förekommer dolt, gömda i hemmen som ingen kan titta in i. Gunilla har upptäckt i arbetet att det 
tycks finnas kvar gamla fördomar som överlevt – de handlar om karaktärssvaghet och oförmåga 
att ta ansvar. 

Fördelar med sjukdomsbegrepp beskriver det som är positivt med att använda 
alkoholism i termer av sjukdom. Vad det kan ge klienterna för verktyg i arbetet med att bli nykter 
eller upprätthålla nykterhet. Det var bara Gunilla som pratade om detta och hon menar att det 
blir en förklaringsmodell för klienterna, de får veta varför de befinner sig i denna situation och 
hur de kan göra något åt den. 

Nackdelar med sjukdomsbegrepp reglerar det som är negativt med att använda 
sjukdomsbegreppet i generell bemärkelse, Gunilla nämner att vissa kan använda sig av 
sjukdomsbegreppet som en bortförklaring till att inte göra något åt sin situation. 

Kärnkategorin Behandling innehåller beskrivningar av hur de två behandlingshemmen 
arbetar praktiskt med klienterna, vilken personal som arbetar på respektive verksamhet, hur de 
använder sig av sjukdomsbegreppet, om synsätten mellan klient och behandlare kolliderat samt 
åsikter om AA´s tolvstegsmodell. 

Behandlingshem A beskriver hur verksamheten tar hand om klienterna, vad de vill ge 
dem samt beskrivning av viktiga komponenter av behandling. Koder som bland annat genererats: 
Har personal med spetskompetens samt Lär ut efter mina egna erfarenheter. Ulf som är representant för 
detta behandlingshem beskriver den process som sker när han introducerat klienten för 
sjukdomsbegreppet i behandling: 

Ja det är ju helt klart och tydligt, just den här uppriktigheten som jag har om sjukdomsbegreppet, öppenhet och 
ärlighet mot klienterna, och jag vet att det finns en väg ut, jag vet hur dom har det, hur dom mår och hur dom har 
haft det 

Även subkategorin Behandlingshem B innehåller beskrivningar på vilken funktion de har för de 
människor som rör sig in och ut i verksamheterna. Koder som återfinns är: Samtal med våra 
klienter, Man hjälper inte bara en, utan hela familjer samt Arbete med missbruket i första hand. Gunilla 
beskriver vikten av att finnas till hands som stöd för de klienter som närvarar inom verksamheten 
– att vara den som är spindeln i nätet. Exempelvis att anordna nätverksträffar, övriga möten och 
stöd i praktiska saker som ekonomi, ansökningar och så vidare. 
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Klient och behandlares olika syn beskriver huruvida klienter och behandlare har ”krockat” i 
synen på alkoholism som sjukdom. Men även hur de sakta fått komma till insikt om hur detta kan 
hjälpa dem. Koder som genererades: Ej träffat någon som inte ändrat sig samt Blir ingen krock om de får 
leta sin egen sanning. Ulf berättar återigen om den förändringsprocess som sker hos klienterna efter 
introducerandet av sjukdomsbegreppet. Han har många gånger upplevt ett motstånd till 
behandlingsmetoden och användandet av sjukdomsbegreppet. Efter många år har han sett att det 
är en del av processen:   

Ja alltid i början, men dom får ha den åsikten… men jag går aldrig emot dom… det är ju det som är själva 
processen… 

Självklart är varje människa unik och det är inte acceptabelt att påtvinga personliga åsikter eller 
övertygelser på en annan människa. Ulf menar att det var bättre om klienterna får komma till 
insikt hur detta kan hjälpa dem att bli nyktra. Gunilla berättar att hon aldrig upplevt en kollision, 
hon menar att det är märkligt om en människa väljer en behandling som inte har en 
samstämmighet med dennes värderingar och förväntningar. Även Gunilla är noga med att ta 
hänsyn till människors olika åsikter och värderingar. 

Anonyma Alkoholister behandlar den roll AA spelat för nutida behandling och 
sjukdomsbegreppet i sig. Subkategorin innehåller även hur de ser på AA´s tolvstegsmodell som 
behandlingsmetod. Koder som återfinns är följande: Ingen universell lösning samt Speciellt sätt att jobba 
med sig själv. Behandlarna poängterar vikten av att ta hänsyn till att metoden inte var anpassad för 
alla människor, de betonar människors olikhet och olika behov. 
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6. ANALYS 

Empirin har analyserats med fokus utifrån Leon Festingers (1957) teori om kognitiv dissonans, 
teorin kan förklaras kort som ett dissonansreducerade beteende vilket är ett sätt för individen att 
skydda självkänslan. Materialet har även analyserats utifrån och satts i relation till tidigare 
forskning. För att underlätta analysredovisningen presenteras analysen varje individ för sig i 
klientperspektivet med en sammanfattning av alla i slutet. Sist presenteras analysen av 
behandlarna.  
 
6.1 Klienter 
Sebastian: Ett klassiskt exempel av kognitiv dissonans ges i berättelsen om Räven och 
druvorna av Aisopos, som är skriven cirka 620-564 f. Kr. I berättelsen ser en räv några stora 
hängande druvor och vill äta dem. Räven är oförmögen att tänka ut ett sätt att nå dem, och gissar 
att druvorna förmodligen inte var värda att äta, eftersom de säkert var omogna eller sura 
(Aisopos, 1975). Genom exemplet förtydligas ett mönster, individen begär något som denne 
anser ouppnåeligt och genom det minskas dissonansen genom att kritisera det. Sebastian pratar 
en del om ”det tråkiga Svenssonlivet” vilket kan kopplas samman med räven och druvorna. Han 
anser Svenssonlivet verkar tråkigt, därav finner han en anledning till att inte bli nykter. Han 
tänkte även om han drack mycket hade han i alla fall roligare än alla tråkiga Svenssons. Sebastian 
hade en dröm att kunna dricka normalt då han ansåg det som påfrestande att inte vara en av ”de 
andra”. Ändock anser sig Sebastian inte som en alkoholist och han tror inte att en individ föds 
sjuk och vem som helst kan bli alkoholist. Här kan dissonans hittas i hans värderingar och 
beteende.  

Kristoffer: Intervjun genomsyrades av ärftligheten som alkoholism tycks har. Han 
visade detta genom att rita sitt släktträd och betonade i princip alla han träffat har det i släkten.  
Han säger även att alkoholism är en sjukdom precis som vilken annan genetisk sjukdom som 
helst. Kristoffer ser ingen nackdel med att se alkoholism som en sjukdom utan snarare som en 
tillgång för tillfrisknandet, då en individ fått insikt om sjukdomen kan individen börja behandla 
sina känslor. Kristoffer understryker förståelsen av sjukdomen som icke-självförvållad och att det 
behövs hjälp utifrån för att komma ifrån missbruket.  
  Kristoffer förklarade att han redan från början visste att han hade problem med sin 
hantering av alkohol. Men för sitt fortsatta missbruk förklarar han att det tillhör sjukdomen, han 
kunde inte resonera logiskt och valde bort det normala beteendet mot missbruksbeteendet. Här 
reducerar han dissonansen genom normalisering av beteendet genom bland annat att byta 
vänskapskrets. Redan som barn hade Kristoffer sagt ”jag ska aldrig bli som mina föräldrar” men 
påpekade mer än en gång att han blivit precis som sina föräldrar och drack bort både sin familj 
och sitt arbete. Här märks det att Kristoffer förändrat beteendet och tankesätt två gånger, först 
genom tanken om att alkohol ställer till problem för människor. Sedan provar han själv att bruka 
substansen och inser redan då att han dricker för mycket. Denna känslomässiga flykt är den 
styrande faktorn, han började dricka för att slippa känna och han byter vänkrets och normaliserar 
beteendet och genom detta ändrar han tankarna om alkohol. Efter det han kallar för ”det 
moraliska sammanbrottet”, när han förlorat både familj, vänner och arbete, väljer han sedan att 
gå in i behandling och tar därmed tillbaka sina tankar om hur skadlig påverkan alkoholen får för 
vissa människor. 
  Tove: Tove ansåg att alkoholister besitter ett anlag som inte vanliga 
normalkonsumenter har och därav den starka tron på att alkoholism är en sjukdom. Hon 
förklarade att anlag kan finnas latent hos människor och att det inte bryter ut hos alla, finns 
anlaget är det en stor risk att individen utvecklar ett missbruk. Missbruket präglas av känslor 
enligt Tove, hon förklarar den känslomässiga flykten som missbrukare använder sig av i de allra 
flesta fall. Ju längre en individ varit i ett missbruk desto svårare får denne att ta tag i känslorna, 
negativa som positiva. Individen tar till alkohol för både bra och dåliga dagar, antingen för att 
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känna en starkare positiv känsla eller för att ”glömma” den negativa känslan. Detta kan även 
kopplas till positiv och negativ förstärkning som beskrivs i Nylander (2012). I samband med intag 
av alkohol uppstår positiv och negativ förstärkning. Positiv förstärkning framstår som en känsla 
av eufori och negativ förstärkning uppstår i form av avdomning av känslor. 
  Tove berättade att hennes missbruksbeteende ändrade hela hennes syn på 
människor och deras dryckesvanor, hon ansåg att de var konstiga och att de inte kunde dricka, 
och här visas det även på hur pass långt hon förnekade och normaliserade beteendet. 
Dissonansen minskar genom förnekelse och denna känsla genomsyrade hela intervjun, 
förnekelsen var en stor del av hela hennes beteende som missbrukare. Förnekelsen visades 
genom fasaduppbyggnad men via hennes överlevnadsstrategier som hon byggde upp i 
missbruket. Tove hade en vän som även han var missbrukare men som hon upplevde var i sämre 
skick än henne. I jämförelse med honom upplevde Tove sig inte som missbrukare, hon 
förnekade beteendet för att kunna legitimera sitt drickande. 

Erfarenhet kan kollidera med förväntningar, som till exempel att en individ inte får 
samma effekt av samma mängd alkohol som första gången, och därmed blir tvungen öka på 
mängden för att uppnå samma resultat (Angelöw & Jonsson, 1999). Detta förklarar Tove med att 
hon alltid jagade effekten, hon jagade allt hon fick tag på för att uppnå en effekt hon aldrig 
åstadkom. Hon pratar om ett tomt hål i kroppen som en missbrukare får, hålet är ångest och 
måste täppas igen genom alkohol för att få döva smärtan.  
  Robert: Under intervjun med Robert framkommer främst problem med 
amfetaminmissbruk. Robert anser sig inte vara alkoholist men han fick problem med alkohol när 
han skulle sluta med sitt andra missbruk. Han bytte ut det andra missbruket till alkohol och valde 
att dricka två gånger i veckan. Anledningen till att han befann sig i behandling var främst för 
behovet att bryta missbruksbeteendet, han anser sig inte ha problem med alkohol men det blev 
ett problem då han ägnade sig åt substitutionsmissbruk. Beteendet visar på en viss kognitiv 
dissonans då Robert inte anser sig ha problem med alkohol, men genomgår ändå behandling för 
detta då han tenderar till att byta missbruk. I detta fall blev alkoholen ett substitut till hans andra 
missbruk och det var där som problemet uppkom. 
  Robert hade inga djupare kommentarer om alkoholism var en sjukdom eller inte, 
han trodde på ett vis att det är många faktorer som spelar in, som arv och miljö, och vid två 
tillfällen säger han att det är genetiskt och att umgänge inte är varken en skydds- eller riskfaktor.  
   
6.2 Sammanfattning av analysen av klienter 
Samtliga respondenter har genomgått AA´s tolvstegsmodell, vilken fokuserar på 
sjukdomsbegreppet. Alla anser behandlingsmetoden som bra men två av dem är ambivalenta till 
hur behandlingen hjälpt dem eftersom de inte kommit över första steget ”att erkänna sig maktlös 
inför alkoholen” (Fahlke, 2012). Det som uttrycktes var problematiken med att ingå behandling 
när de inte var motiverade till det, vilket har påverkat deras självbild och deras nykterhet – de 
anser sig inte vara alkoholister eller alkoholberoende. Två av respondenterna pratade om 
gudsbegreppet i positiv bemärkelse där en av dem sade det kan vara till hjälp att få tro på en 
högre makt än sig själv. Den andra pratade om att en individ inte behöver tro på gud utan 
definierade en högre makt som ett djur eller nära anhörig. Ingen nämner att de är troende i form 
av religion utan de väljer något annat som de vill tro på. Alla respondenter berättade att de på 
eget initiativ sökt hjälp för sitt missbruk, efter att de kommit till insikt med sina problem med 
alkohol – vilket var en viktig förutsättning för deras nykterhet. Det beskrivs i Palm (2004) att 
majoriteten av vårdpersonalen som deltog i studien menar att det är den enskilde individens 
ansvar att söka hjälp för sitt tillfrisknande, vad det beror på framgår inte. I uppsatsens material 
framgår det inte vad behandlarna anser om vems ansvar tillfrisknandet ligger på men det framgår 
att klienterna varit benägna att söka på eget initiativ. Två av fyra respondenter var övertygade om 
att de blivit nyktra med hjälp av tolvstegsmodellen, resterande två ansåg det var en bra modell 
som hjälpt många men inte dem själva eftersom de inte ansåg sig vara alkoholister. En av 
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respondenterna nämnde att det var ett trångsynt sätt att se problemet på då han ansåg det finnas 
flera bakomliggande faktorer som påverkar ett missbruk.   
  Majoriteten av respondenterna ansåg att alkoholism är en sjukdom. Sjukdomen 
karaktäriseras främst av ärftlighet, oförmåga att hantera känslor samt missbruksbeteendet. Det 
senare har samma definition som Nakken (1996), det innebär att tillsammans med missbruket 
följer ett beteende som blir kvar även när människan blivit nykter. Majoriteten säger även att en 
alkoholist har ett fel i hjärnan som en normalkonsument inte har, vilket även kan kopplas till 
ärftligheten men även till Nylander (2004). Hon förklarar det som när en substans som alkohol 
missbrukas minskar det kroppens naturliga dopaminhalt vilket gör att kroppen behöver mer 
alkohol för att komma upp till en normal dopaminnivå. I relation till detta säger tre av fyra 
respondenter att det inte är smaken som är det viktiga utan det är effekten alkoholen ger. 
Dessutom säger hälften av respondenterna att sjukdomen inte är gruppspecifik – med detta 
menar respondenterna att det inte spelar roll vilket yrke man har, vilket kön eller hur gammal 
man är. Sjukdomen ser likadan ut för alla som bär på anlaget, det är därför alkoholism ska ses 
som sjukdom enligt dem.  
 
6.3 Behandlare 
Det återfinns beskrivningar av hur behandlarna handskas med eller undvikit kognitiv dissonans 
(Festinger, 1957), även om de är få. Bland annat har vissa beskrivningar uppmärksammats i Ulfs 
berättelse om sitt missbrukarliv i kontrast med sitt nuvarande nyktra liv, men även i hans 
redogörelse över hur det var att vara behandlare i missbruksvården. Han påpekar vid ett par 
tillfällen under intervjun att ”man ska leva som man lär” han menar att det är hyckleri som 
behandlare att gå ut på puben och ta en öl. Särskilt om man på heltid arbetar med andra 
människors alkoholproblematik och speciellt med hänseende på att hans behandlingshem arbetar 
för absolut nykterhet. Ulf har genom ställningstagandet en koherens i attityden och beteendet. 
Enligt teorin upprätthåller Ulf en konsonans (consonance) med sin inställning och handlingar, 
Ulf som behandlare undviker dissonans (dissonance) genom att själv leva nyktert. Främst för sina 
tidigare alkoholproblem, men även för upprätthållandet av en roll som förebild inför klienterna. 
Viktigast av allt, vill han inte dricka alkohol överhuvudtaget. Detta hjälper honom med 
upprätthållandet av den egna nykterheten samt underlätta arbetet med att uppnå nykterhet hos 
klienterna. Låt säga att Ulf inte varit nykter alkoholist, utan en normalkonsument som arbetar 
inom missbruksbehandling. Dissonans kan då uppstå hos honom för att hans beteende inte 
överensstämde med hans inställning till alkoholism. För att reducera dissonansen kan Ulf välja ett 
”vi-och-dem” tänk, han är ingen alkoholist därför är det inget problem att han dricker på fritiden. 
Om hans klienter dricker då är det problematiskt, för reduceringen av dissonansen kan Ulf göra 
en attitydförändring.  

Det framgår inte självklart men det kan spekuleras kring huruvida Gunilla har, om 
ens överhuvudtaget upplevt kognitiv dissonans, resultaten från undersökningen visar på att 
sådant inte förekommit. Detta kan ha att göra med att hennes beteende och inställning har en 
överensstämmelse, det råder kognitiv konsonans. 

Behandlarna var överens om att alkoholism är en sjukdom men på olika grunder, 
Ulf grundar det på AA´s filosofi och Gunilla på WHO´s definition. De var eniga om att denna 
medicinska förklaringsmodell är till fördel för klienternas läkningsprocess. Genom detta kan 
klienten delvis fråntas ansvaret för sjukdomen men även behovet av eller insikten till en 
förändring har visat att de själva står för initiativtagandet av sin behandling. Vilket i detta fall 
tyder på ett behov av ett tillfrisknande samt beteendeförändring. Det framgår inte konkret i 
undersökningen om behandlarna anser att det är helt på individens ansvar att söka hjälp för 
missbruket, men då majoriteten av undersökningens klienter sökt hjälp på eget initiativ antas det 
att så inte är fallet. Däremot trycker de på att varje individ har ansvar för sitt liv, vilket kan tolkas 
som om klienterna bär delvis ansvar för sin sjukdom samt tillfrisknandet. Ovanstående kan 
förstås i förhållande till Palms (2004) undersökning visar att majoriteten av personalen anser att 
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alkoholism är en sjukdom och att klienterna är delvis ansvarig för sjukdomen och helt ansvariga 
för tillfrisknandet. Likheterna finns i denna uppsats om hur sjukdomsbegreppet fråntar en del av 
ansvaret men att de klienter som deltagit tryckt på att de själva tagit ansvar för tillfrisknandet, 
med hänsyn till individens ansvar för sitt liv. Andra fördelar som nämns är det positiva med 
sjukdomsbegreppet som förklaringsmodell, individen kan få större förståelse för sitt beteende. En 
annan positiv aspekt var individens tillgång att avgöra sitt öde, sjukdomsbegreppet ger individen 
ett val att antingen bli nykter eller fortsätta dricka. Vilket i jämförelse med andra sjukdomar inte 
alltid är fallet. Det negativa var att begreppet ger ett för stort tolkningsutrymme där individen kan 
välja att inte ta ansvar för sitt tillfrisknande, det finns ingen mening i att bli frisk för sjukdomen 
finns alltid kvar under hela dennes liv, nykter alkoholist eller inte. 

Behandlarna pratade om att okunskap skapar fördomar, de anser att det finns 
okunskap men det är mindre idag än förr i tiden. Även de hade fördomar men nu när de fått 
kunskap om ämnet förstår de att fördomar som karaktärssvaghet eller att det ”bara är att ta tag i 
sitt liv” inte stämmer. En av dem ansåg och har erfarenhet av att en alkoholist dricker på sina 
känslor och det är även därför som man måste arbeta med detta i behandling – speciellt då det 
kan utvecklas till en känslomässig störning. Detta kan relateras till det Nakken (1996) finner om 
de tre stadierna i utvecklandet av missbrukspersonligheten – där individens benägenhet att lindra 
obehagskänslor med alkohol ökar i takt med beroendet. Att dricka på känslor beskrivs även hos 
klienterna som intervjuades.  

När det gällde vem som var benägen att utveckla sjukdomen hade de helt skilda 
åsikter. Ulf pratade mycket om ärftlighet och att det endast var de som besitter anlaget som kan 
få sjukdomen medan Gunilla ansåg att vem som helst kan bli alkoholist, men genom ett sätt – 
dricka alkohol. Skiljaktigheten gäller även deras åsikter om en alkoholist även definieras via 
dryckessätt och dryckesvanor. Där Ulf ansåg att en alkoholist aldrig kan lära sig att dricka på ett 
normalt sätt samt att det enda botemedlet är att bli nykter. Gunilla ansåg att människor kan lära 
sig att dricka normalt så småningom även om individen haft ett missbruk bakom sig. 
I behandlingsarbetet var behandlarna överens om att det inte tjänar något till att påtvinga 
klienterna sjukdomsbegreppet i försök att konvertera dem. Förutsatt att de haft motsättningar till 
användandet av sjukdomsbegreppet. De poängterar människovärdet och deras rättigheter, det är 
upp till individen att anamma sjukdomsbegreppet eller inte. Huvudsakliga arbetet är inte att 
påvisa alkoholism som sjukdom, utan hjälpa individen att förstå missbruket.  De är noggranna 
med att inte diktera vad som är rätt eller fel utan hänvisar till individens skapande av en egen 
definition. Det anses vara viktigt med flexibilitet i behandlingsarbetet då individen, förutom 
alkoholproblematiken, tar med sig hela sitt liv till behandlingshemmet. Visst är missbruket det 
första steget till behandling men vikten ligger på helhetssynen av människan samt en förståelse 
för dennes problematik. Det senare är viktigt för vidare behandling, behandlarnas arbete i att 
uppmuntra klienterna till ökat förtroende för sin egen förmåga att bli nykter. 
  Ulf är idag nykter alkoholist och ser sina erfarenheter som en givande tillgång i 
behandlingsarbetet, han argumenterar för detta med sin personliga kunskap. Han har inte fått 
kunskapen från böcker utan erfarit allt själv. Ulf har en stor öppenhet och är ärlig om hur han 
haft det inför klienterna. Detta är i enlighet med AA’s filosofi att dela med sig av sina 
erfarenheter och komma till insikt med att du inte är ensam med problemen. Du kan få hjälp och 
stöd från andra med samma problematik (AA, 2013; Fahlke, 2012). Gällande tolvstegsmodellen 
anser en av behandlarna att AA är en bra metod däremot inte en universell lösning. Det viktiga är 
att se utifrån individens behov, vad denne kan tänkas behöva och skräddarsy behandlingen efter 
individens behov och önskningar så denne kan uppnå nykterhet. Den andra som bedriver 
behandling utifrån AA och tolvstegsmodellen vet att det är en bra metod och trycker på att 
metoden inte passar alla. 
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7. DISKUSSION 

Syftet var att kartlägga de attityder som respondenter hade om ”alkoholism som sjukdom” vilket 
förklarats i analysen men som kommer att diskuteras vidare i detta kapitel. Här framförs det som 
hittats i materialet som inte har något belägg samt hur metoden kan ha påverkat materialet. Vi 
diskuterar vilka försiktighetsåtgärder vi borde ha tagit hänsyn till i bland annat valet av 
respondenter samt utformandet av intervjuguiden. 
 
7.1 Motivationens betydelse 
Något som vi observerade i några av intervjuerna var det problematiska med tvångsbehandling 
samt behandling utan motivation, i och med individen måste komma till insikt med sina problem 
och ha motivation att upprätthålla en stabil nykterhet. I och med detta är det inte sagt att 
tvångsbehandling är dåligt eller borde tas bort, eftersom det givetvis finns av en anledning. Något 
framtida forskning rekommenderas undersöka är eftervården då det framkom latent i innehållet 
att det inte fungerar. Flertalet av respondenterna påpekade att upprätthålla nykterhet är ett 
livsarbete och att det aldrig finns garanti för nykterhet. Att skicka in en individ på ett 
behandlingshem i sex månader och sedan skriva ut denne är, enligt dem, inget bra sätt att 
behandla på eftersom eftervården är lika viktig som primärvården. Två av respondenterna pratade 
om att vissa endast skrivit in sig på behandlingshem för att vila och sedan återvända till 
missbruket. En av behandlarna påpekade vikten med att låta klienter prova på olika 
behandlingsmetoder eftersom det kan ta tid att hitta vägen att bli nykter på, och därför borde 
samhället ge dem möjligheten för detta.  

Respondenterna påpekade att det är kostsamt att skicka människor på olika 
behandlingar men ur både ett ekonomiskt och långsiktigt perspektiv är det ändå mer effektivt att 
skicka dem på olika behandlingar. Detta i hopp om att hitta ett som passar, än att låta dem fara in 
och ut på behandlingshem utan resultat. Det som kan tänkas behövas är bättre 
förhandsbedömningar och bättre lystenhet för vad individen önskar för givande resultat. 
Individen känner sig själv bäst och vet förmodligen bäst vad han eller hon kan tänkas behöva för 
behandling. Det som även omnämns är skillnader i åsikter om vem som bär ansvaret för 
tillfrisknandet, i en undersökning visas det att majoriteten av behandlarna anser att det är 
individen som bär det ansvaret. Detta är en viktig punkt att ta fasta på för framtida forskning för 
att undersöka om klienter har samma synsätt eftersom i annat fall kan glappet utgöra problem i 
behandling. Främst om behandlare och klient inte är överens om hur hjälpen ska ges och hur 
mycket ansvar en individ ska ha, detta kopplas vidare till sjukdomsbegreppet eftersom sjukdomen 
fråntar individen ett visst ansvar och istället ger en legitim anledning att få hjälp och bli frisk. 
Tillfrisknandet ska ligga på individen men hjälpen ska komma i form av stöd till hur individen ska 
nå nykterhet. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att individer får styra och ställa sin 
behandling hur de vill, viss kontroll är viktig att ha, det som betonas är behovet att få 
skräddarsydd behandling. Förutsatt att behovet noga undersökts och konstaterats av 
professionella aktörer i samförstånd med den enskilde individen.  
 
7.2 Intervjuguiden  
Intervjuguiden var i det stora hela ett bra hjälpmedel till att hålla en röd tråd genom intervjuerna. 
Ändock har det hittats vissa brister som hade kunnat förbättras efter de två första 
intervjutillfällena. En nackdel som kan nämnas är vår snäva inriktning på frågorna och vi kan 
därmed ha missa viktiga trådar som hade kunnat uppkomma under intervjuns gång (Bryman, 
2011). Vi skulle ha frågat mer konkret om för- och nackdelar med att betrakta alkoholism som 
sjukdom för att kunna ringa in begreppet och dess roll. Detta framkom i en av intervjuerna, vilket 
i efterhand skulle ha varit intressant att analysera och vilket även hade kunnat ge ett fylligare 
resultat i empirin. Vad är det som väger över det ena mot det andra i deras attityd till 
sjukdomsbegreppet och vad är grunden till denna inställning? Dessa frågor hade behövt tas med i 
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intervjuguiden vilket även hade kunna åtgärdas efter den första intervjun, för att se vilka 
ändringar som var nödvändiga för respondenterna skulle förstå frågorna. I några av intervjuerna 
skulle vi ha varit mer noggrann med att hålla oss mer till intervjuguiden och försökt hålla i röda 
tråden bättre. Detta främst för att kunna mäta samma saker. När semistrukturerad intervju används 
tenderar samtalet att hoppa mellan olika ämnen och vi som intervjuare har inte varit tillräckligt 
noga med att ta respondenten tillbaka till ämnet när denna svävat iväg. Vi har inte heller varit 
noga med att vara envisa på våra frågor utan varit följsam med våra respondenter istället. Detta 
kan även bero på vår oerfarenhet av intervjuandet och rollen som intervjuare.  
 
7.3 Val av respondenter 
Vid val av respondenter hade det möjligen behövts kriterier för deltagande i intervjuerna 
eftersom det i efterhand visade sig att vissa respondenter inte hade några åsikter om vårt 
huvudsakliga syfte. En av respondenterna var benägen att prata om sitt andra missbruk vilket 
försvårade både analys och empirin. Två av respondenterna hade inga tydliga åsikter om 
alkoholism som sjukdom, det problematiska i situationen var deras svårigheter att sätta sig i 
relation till vissa frågor under intervjuerna, varpå analysen blev något fattig. Vi skulle ha haft mer 
kontroll på att respondenterna verkligen var införstådd med uppsatssyftet innan intervjuerna 
påbörjades, trots att vi skriftligt och muntligt gick igenom detta, tycks det inte ha framgått. Det 
kan bero på otydlighet eller missförstånd från vår sida.  

Vid tre intervjutillfällen valde vi undersöka om både behandlar- och 
klientperspektiv med samma respondenter, på grundval av att de är nyktra alkoholister idag och 
arbetar som behandlare. Anledningen till valet var för att vi inte visste om vi skulle få tillräckligt 
med respondenter som hade någon form av alkoholproblematik. Ändock kan vi endast finna 
detta val som positivt eftersom vi lyckats få unika respondenter som har perspektiv från båda 
sidor. Respondenterna vet konkret hur det är att vara missbrukare, hur det känns att sitta i denna 
speciella situation men även hur det är att ta sig ur ett sådant komplext missbruk som alkoholism. 
Respondenterna gav oss ett omfångsrikt material där det har utkristalliserats förändringar i deras 
tankesätt och attityd i förhållande till alkoholism – dels i sin roll som missbrukare och dels i sin 
roll som behandlare.  
 
7.4 Sjukdomsbegreppet 
Sjukdomsbegreppet blev inte speciellt omdebatterat som förväntat, i princip alla höll med om att 
alkoholism är en sjukdom men att det finns många bakomliggande faktorer. Fokus låg istället på 
om alkoholism är ärftligt eller inte, och där var det skilda åsikter respondenterna emellan. Det 
som är intressant är att majoriteten anser alkoholism är ärftligt men argumenterar ändå att alla 
människor kan utveckla alkoholism. Ovanstående är enligt oss en motsägelse och det hade varit 
intressant att ytterligare undersöka deras tankar gällande detta. En av behandlarna ansåg 
alkoholism vara 100% ärftligt men sade även i samma mening att endast 70% av de klienter han 
haft hade det i släkten. Vilket är en intressant fråga, om hur de resterande 30% fått sjukdomen, 
har ärftligheten inte inverkat här? Det är något vi inte har svar på. 

Varför sjukdomsbegreppet är omdiskuterat finns det olika svar på men vilket som 
är rätt eller fel är desto svårare att besvara, frågan är om det finns något som kan avgöra huruvida 
det är rätt eller fel. Människor har åsiktsfrihet och det är upp till var och en av oss att anamma det 
som tilltalar oss och förkasta det som anses vara dåligt. Forskning visar bland annat på 
alkoholism som ärftligt men det att det handlar om en människas ansvar för sitt liv. Det vi kan 
tänka oss andra människor motsätter sig gällande begreppet är ansvarsbefrielsen. Bara för att det 
anses som en sjukdom ska det inte användas som en bortförklaring utan snarare som en hjälp för 
att få individen till insikt och nykterhet.  
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7.5 Vår syn före och efter uppsatsen 
Innan uppsatsen började var båda författarna ambivalenta till begreppet. Tina ansåg att det är en 
sjukdom medan Cecilia stödde sig åt andra hållet. I och med uppsatsens framskridande har Tina 
fått en klar bild av att alkoholism blir till en sjukdom i ett visst skede. När en individs missbruk 
tar över förnuftet och alkoholen blir det viktigaste i individens liv håller hon med AA´s filosofi. 
Denne måste erkänna sig maktlös inför alkoholen, eftersom denne inte har makten att styra över 
sitt eget liv längre utan det är alkoholen som styr. Hon kan även hålla med Behandlingshem A 
om att de med egna erfarenheter i regel är bättre lämpade behandlare än dem utan erfarenheter, 
något som hon var kritisk till i början. Anledningen till detta är att hon tror att det blir lättare för 
en individ att få tilltro till en behandlare som faktiskt varit i samma situation som en själv, denne 
får större förståelse för vad missbrukaren går igenom och kan ge bättre stöd i behandlingen. 
  Cecilia var förut emot sjukdomsbegreppet men i samband med hennes praktik 
förändrades hennes uppfattning om detta. Cecilia har egentligen inte ändrat sin syn märkbart utan 
är fortfarande ambivalent till begreppet. Hon anser sig ha svårigheter att sätta sig i relation till 
begreppet då hon inte har någon egen erfarenhet av alkoholism. Tina och Cecilia är överens om 
att sjukdomsbegreppet inte är avgörande för en individs tillfrisknande men att det kan vara till 
hjälp för dem som väljer att tro på det.  
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BILAGA I – INFORMATIONSBREV 
 

Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi är två studenter som heter Cecilia Wåger och Tina Siklander, från termin sex på 
Socionomprogrammet, Umeå Universitet. Vi håller på att skriva examensarbete i Socialt arbete, 
där syftet är att kartlägga attityder till att betrakta alkoholism som sjukdom. Både attityder bland 
behandlare och de som har blivit behandlade för alkoholproblem. Vidare syftar studien även till 
att studera eventuella för- och nackdelar med att betrakta alkoholism som sjukdom.  
 
Vi har genom ett så kallat bekvämlighetsurval själva valt ut behandlingshem/öppenvård i Umeå 
Kommun, detta genom en lista över alla behandlingshem/öppenvård i kommunen. Därefter har 
vi kontaktat dessa för intresse att delta i undersökningen. Vi är intresserade av att genomföra tre 
intervjuer – en intervju med en behandlare samt två intervjuer med personer som har genomgått 
eller genomgår behandling för sin alkoholproblematik. 
 
Det är frivilligt att medverka i intervjuerna och Du har rätt att avbryta Din medverkan när Du 
vill. Du har även rätt att tacka nej till att svara på frågor utan att förklara dig. Intervjun kommer 
att ta ca 60 minuter att genomföra. Dina svar har en betydande roll i vår undersökning samt 
utbildning och vi är tacksam om Du vill medverka.  
 
Allt material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att Du kommer 
att vara anonym när resultaten presenteras i vår C-uppsats, vi kommer alltså Inte namnge vare sig 
behandlingshem eller Ditt namn i resultatet. Det insamlade materialet kommer Endast användas 
till vårt examensarbete och inget annat.  
 
Om Du har frågor angående intervjun, resultaten eller övrigt, kan Du kontakta: 
 
 
Cecilia Wåger    Tina Siklander 
ciliawager@gmail.com   teiena@hotmail.com 
0738117777    0705906851 
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BILAGA II – INTERVJUGUIDE  

 

INTERVJUGUIDE KLIENTER 

BAKGRUND 
 Behandlingshem (inskrivning, nuvarande behandlingshem, tidigare behandlingshem). 

 Klientens hela vårdhistoria avseende missbruket (händelser indirekt relaterade till 
missbruket). 

 Ålder och orsak till alkoholbruk (hur det hela började, på vilket sätt uppkom det för 
klienten att det var en fråga om missbruk). 

 På vems initiativ är klient på behandlingshem (eget, familj, arbetsgivare). 

 Vilket socialt stöd har klienten fått från sitt nätverk? 
  

ATTITYDER 
 Hur ser klienten på sig själv och sitt missbruk? 

 Syn på alkoholism (alkoholism som sjukdom, genetiskt eller socioekonomiskt? 
uppväxt, socialt nätverk, jobb). 

 Sjukdomsinsikt. 

 Förklara vad du tycker om begreppet ”en gång alkoholist, alltid alkoholist.” 

 Fördomar om alkoholism. 
 

  

INTERVJUGUIDE BEHANDLARE 
BAKGRUND 

 Arbetslivserfarenhet (tidigare arbeten, tid på nuvarande arbetsplats, arbetat i 
missbruksvård, utbildning) 

 Egna erfarenheter av alkoholism. 

 Behandlarens personliga vårdideologi och behandlingshemmets 
vårdideologi/metod/arbetssätt. 

 Fråga också hur behandlingshemmets vårdideologi förmedlas vidare till behandlarna 
  

SYNSÄTT OCH ARBETE 
 Olika perspektiv på behandlingsmetod (synsätt påverkar?). 

 Fördelar/nackdelar med sjukdomsbegrepp i behandling. 
 

ATTITYDER 
 Syn på alkoholism (alkoholism som sjukdom, genetiskt eller socioekonomiskt? 

uppväxt, socialt nätverk, jobb). 

 Förklara vad du tycker om citatet ”en gång alkoholist, alltid alkoholist”. 

 Fördomar om alkoholism. 
 

 

 

  



 
 

Kärnkategori Subkategori Kärnkoder 

Bakgrund Arbetslivs-
erfarenhet 
 
Kunskap 
 
 
Egna erfarenheter av 
missbruk 

Sammanlagd heltid 3-4 år, totalt 15 år 
35 års praktik 
 
Passa sig för att besitta/servera sanningar 
Jag har suttit i samma sits, därför förstår jag 
 
Föräldrar glada i sprit 
44 år när jag blev nykter 
Har massa erfarenheter 

Sjukdom Inställning 
 
 
 
 
 
 
 
Går alkoholism att 
bota? 
 
Ärftlighet 
 
 
 
 
Riskfaktorer 
 
 
 
”En gång alkoholist, 
alltid alkoholist” 
 
 
 
Vi & dem 
 
 
 
 
 
Fördomar 
 
 
 
 
Fördelar med 
sjukdomsbegrepp 
 
Nackdelar med 
sjukdomsbegrepp 

Finns ingen garanti för nykterhet 
Alkoholen som bestämmer 
Avgöra sitt eget öde med den här sjukdomen 
Kan inte dricka kontrollerat över tid 
Nötallergi inget problem om du inte äter nötter 
Hjärnan som bestämmer sig för att gå till bolaget 
Sjukdomen definierad enligt WHO 
 
En alkoholist kan ALDRIG lära sig att dricka 
 
 
Alkoholismen i blodet 
Man kan ha anlag utan vetskap 
Vem som helst kan bli alkoholist 
Finns bara ett sätt att bli alkoholist, det är att dricka alkohol 
 
Jag hade otur som hade sjukdomen 
Uppväxt 
Drack med likasinnade 
 
Lägga till ”nykter” alkoholist 
Bara aktiva som är alkoholister 
När man väl börjar dricka finns inget slut 
Dem som etablerat missbruk blir aldrig drogfri 
 
Vanliga konsumenter dricker inte ihjäl sig 
Bryr oss inte om smak, bara effekt 
Normalkonsument får inte ångest, bara ågren 
Du kan dricka på ett alkoholistiskt sätt utan att vara alkoholist 
Man kan aldrig säga till någon att du är alkoholist  
 
Dålig karaktär 
Alkoholister sitter på en parkbänk 
De finare alkoholisterna sitter hemma på ”parkbänken” 
Oförmåga att ta tag i sitt liv 
 
En förklaringsmodell 
 
 
Använda begreppet som en dödsdom 
 

Behandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandlingshem A 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandlingshem B 
 
 
 
 
 
 
 
Klient/behandlare 
olika syn 
 
 
 
Anonyma 
alkoholister 

Har byggt om AA till behandlingsprogram 
Sömnmediciner kan ges i svåra fall  
Öppenhet, ärlighet mot klienter om sjukdomsbegreppet 
Har personal med spetskompetens 
Lär ut efter mina egna erfarenheter 
Leva som man lär 
Ta en dag i taget 
Finns inget negativt med egna erfarenheter 
 
Ingen behandlingsmetod 
Samtal med våra klienter 
Väldigt breda 
Det handlar om existentiella frågor  
Man hjälper inte bara en, utan hela familjer 
Arbete med missbruket i första hand 
Även om det är kostsamt, måste människor få fler chanser 
 
Alltid motstånd i början 
Ej träffat någon som inte ändrat sig 
Blir ingen krock om de får leta sin egen sanning 
Aldrig känt att det har blivit någon krock 
 
Ingen universell lösning 
Speciellt sätt att jobba med sig själv 
 

BILAGA III – KODNINGSSCHEMA     BEHANDLARE 



 
 

Kärnkategori Subkategori Kärnkoder 

Livshistoria Uppväxt 
 
 
 
 
 
 
 
Familj 
 
 
 
 
Alkohol-
kultur i 
hemmet 
 
 
 
Umgänge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkohol-
debut 
 
 
 
Första 
erfarenheten 
 

Perfekta uppväxten är en lögn 
Växte upp för tidigt 
Alkoholiserad far lämnade oss på BB 
Kom från missbrukarhem 
Nyktra föräldrar 
Mamma var alkoholist 
Separationen eskalerade mors drickande 
 
Kunde inte ta hand om min son 
Inga barn 
Flyttade ihop tidigt, förlovade oss 
Separerade vid barn 3 
 
Lära sig i ung ålder att ljuga 
Lära sig att alkohol och droger är fel 
Suparkompis med mamma 
Uppväxt i missbrukarhem kanske hade avskräckt 
Uppväxt i bra miljö kan ge bättre förutsättningar 
 
Bytte vänkrets efter dryckesvanor 
Fortsatt vänskap med barndomskompis 
Missbrukare oavsett umgänge 
Trodde det var sunt eftersom att alla runt omkring drack lika mycket 
Normalkonsumenter kan inte dricka 
De vet varför jag inte dricker och är inte obekväm med det 
Obekväm att dricka i hennes närvaro 
Mina vänner fick välja; stanna eller gå 
Behöver människor för att komma framåt 
Ser annorlunda på människor idag 
Jag kan inte se negativt på alkoholen 
 
13 år 
10 år 
16 år  
14 år (4 år?) 
 
Skolavslutningen i 9an 
Kände direkt avdomnad av känslor 
ingen ”aha” upplevelse 
fruktansvärt 
Kände redan då att jag drack för mycket 
Föräldrar hade fest och jag fick tag på snaps  
Drack på valborgsmässoafton 

Sjukdom Alkoholism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjukdoms-
insikt 
 
 
 
 
Anonyma 
alkoholister 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spelar ingen roll med social klass 
Ter sig exakt likadant för alla 
Alltid brännvinet som är i centrum 
Missbruksbeteendet kvarstår 
Ambivalens kring sjukdomsbegreppet 
Tror det är en kombination av flera saker 
Hade det varit en sjukdom hade det funnits ett botemedel 
Man vill ej se sig som en missbrukare 
Vi skiter i smaken 
Effekten är en missbrukares signum 
Man kan inte rå för att man är missbrukare 
Man vill uppnå det, men når aldrig dit 
Vet inte hur man ska bryta mönster när man inte har kunskap 
Ett fel i hjärnan som triggar 
Jag vill ha en maskin som avgör till 100 % om jag är alkoholist eller inte 
Jag tror att alla kan bli alkoholister 
handlar om en helhet 
Kan inte bara skylla på sprit 
 
Insikt vid 16 års ålder 
Insikt vid 19-20 års ålder 
Har alltid haft problem 
Insikt vid 16-18 år  
Började dricka ännu mer vid insikt 
 
Hjälper att tro på en högre makt  
En högre makt kan vara en hund eller en katt eller en mormor 
Man får inte fokusera på fel saker 
Bra att få höra andra prata om samma problem 
Trångsynt sätt att se det på 
Är ett livsprogram 
Ständig påminnelse om sjukdomen 
Det passar inte alla 
För mig är det självklart att det är en sjukdom 
 

      KLIENT 



 
 

Triggers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överlevnadss
trategi 
 
 
 
Nykterhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Själv-
medicinering 
 
”En gång 
alkoholist, 
alltid 
alkoholist” 
 
 
Fasad mot 
omvärlden 
 
 
 
Självbild 
 
 
 
 
 
 
 
Ärftlighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Känslo-
mässig flykt 

Söka kickar på olika sätt 
Livehockey 
Väder 
krydda till en bra dag 
tristess 
Måste hitta sunda kickar 
Fest 
Rör jag inte den första då har jag kontroll 
Men tar jag en då vill jag ha mer 
 
 
Pajas, i centrum 
Normaliserar den värld man lever i 
Att vara i en grupp ena dagen och en annan grupp en annan dag 
Undanhålla mitt mående 
 
Nykter sedan 2007 
Nykter i 16 år efter första behandling 
Druckit 2 gånger sedan senaste behandling 
Livskvalité 
Varför chansa när du mår bra och är nykter 
20 år som nykter  
Har tagit ett återfall, drack tre öl 
nykter i två år innan mitt återfall  
Finns ingen garanti att jag är nykter hela livet 
Tråkigt med Svenssonlivet 
 
Botemedel är bara att sluta dricka 
Alkohol är absolut den bästa medicinen 
 
Har inget absolut nykterhetslöfte 
Vet inte till 100 % om jag är alkoholist 
Det stämmer jävligt bra 
Jag är en alkoholist, men nykter 
 
 
Man trodde aldrig att det var missbruk för familjen funkade utåt sett 
lever i ett missbrukarhem måste man bygga fasader 
Jag är precis som alla andra 
Var ofta proper, viktigt att ge en sådan bild 
 
Inte alkoholist men har missbruksproblem 
Såg mig inte som alkoholist som ung 
En bra människa med bra resurser 
Försvarar missbruket 
Min kompis var missbrukare, inte jag 
inte missbrukare ens när jag rökte på 
Hade lägenhet 
 
Ärftlighet tror jag på! 
Det kan hoppa någon generation 
Är som vilken annan genetisk sjukdom som helst 
Andra har intalat mig att jag är alkoholist 
Tveksam att jag bär på det 
Tror inte att man föds sjuk 
Dålig uppväxt innebär inte att du bär på anlagen 
Många bär på anlaget utan att de inte vet om det 
Vid en livskris kan det eskalera  
 
 
 
Behöver inte bearbeta sorg 
Söp bort mina sorger  
I grund och botten är det känslomässigt 
Lögner onormalt 
Stress, oro, nervositet 
Tyckte synd om sig själv 
Man har ett stort hål i kroppen 
Skam, ångest och skuld 
Måste fylla hålet för att må bra 
Trycker undan de dåliga känslorna 
Onda spiralen 
Kan ej handskas med mina känslor 
Har druckit på min barndom 
 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fördomar - Drabbade folk omkring mig, förstod att det var stort 
En normal man som jag uppfattade som vaktmästare var en intagen 
Alkoholismen pågick inte i hemmen  
en individ som inte klarar av att vara utan alkohol 
Det är bara att sluta dricka 
Ingen karaktär 
Alkoholisten på parkbänken 
De som skitit ner sig, har dyngiga kläder och luktar illa 
När man är 19 kan man inte ha nå problem 
Ska du titta till oss och döma oss nu? 
Alkoholister ska vara aspackade eller inte alls 
Korkade 


