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Förord

Den här rapporten har kommit till på uppdrag av Beroendecentrum i Stockholm. Idén 
har varit att genom intervjuer med användare av Alkoholhjälpen undersöka om det går 
att fördjupa kunskapen om hur och på vilket sätt Alkoholhjälpens olika delar är till nytta 
och vad användarna tycker om de behandlingskomponenter som Alkoholhjälpen består 
av. I rapporten diskuteras varför man väljer nätbaserat stöd och hur de olika nätbaserade 
stödfunktionerna används och fungerar. Studien bygger på intervjuer med 38 användare 
av Alkoholhjälpen, där några av dem har fått ta del av samtliga delar och andra mer 
begränsade. Resultaten pekar särskilt på aspekter som handlar om tillgänglighets- och 
anonymitetsaspekter i nätbaserad behandling som också breddar deltagandet. Vidare 
diskuteras olika programkomponenter och där visar studien att åsikterna bland deltagarna 
går isär. Det talar för att det behöver finnas tillgång till flera olika delar och att olika 
användare har nytta av olika delar.

Magnus Johansson har varit den som initialt har lanserat idén och den som också tog 
kontakt med mig som fick uppdraget att göra studien. Han har bidragit med sin stora 
kompetens om nätbaserad alkoholbehandling och har funnits med som bollplank under 
studien. Rosetté Lind och Nelleke Heinemans som båda arbetar som rådgivare på Alkohol-
hjälpen, har deltagit vid ett seminarium där studiens preliminära resultat diskuterades och 
där också Magnus Johansson deltog. Stort tack till er alla för era värdefulla reflektioner 
och synpunkter.

Slutligen ett stort tack till alla användare av Alkoholhjälpen som har tagit sig tid att 
medverka vid en intervju och som så generöst har delat med er av era livsberättelser och era 
tankar. Utan er hade det inte blivit någon studie.

Veronica Ekström
Fil. Dr. i socialt arbete
Ersta Sköndal Bräcke högskola
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1. Inledning

Alkoholanvändningen ökar i hela världen och är idag en av de främsta riskfaktorerna för 
att dö i förtid och funktionsnedsättningar globalt (WHO, 2009). I Sverige uppskattas 20 
procent av männen och 14 procent av kvinnorna ha en risk-konsumtion av alkohol (CAN, 
2013). Fyra procent av den vuxna befolkningen uppfyller kriterierna för alkoholberoende 
(Andréasson, Danielsson, & Hallgren, 2013).

Evidensbaserad behandling för alkoholberoende inkluderar exempelvis kognitiva 
beteende terapeutiska interventioner (KBT), motiverande samtal (MI), 12-stegs behand-
ling och farmakologisk behandling (Berglund, Thelander, & Jonsson, 2004). Trots att 
effektiva  behandlingsmetoder kan erbjudas via beroendevården är det endast en liten del av 
individer med skadlig alkoholanvändning som söker professionell behandling (Blomqvist, 
1996, 1999, 2002; Cunningham, 2005; Cunningham & Blomqvist, 2006; Cunningham 
& Breslin, 2004). I en svensk studie framkommer till exempel att endast 20 procent av 
de som tagit sig ur ett alkoholberoende hade fått behandling (Blomqvist, Cunningham, 
Wallander, & Collin, 2007). Vanliga orsaker till att inte söka professionell hjälp är skam, 
rädsla för stigmatisering och viljan att lösa problemet på egen hand (Cunningham, Sobell, 
Sobell, Agrawal, & Toneatto, 1993; Fortney et al., 2004; Grant, 1997).

I och med att den största delen av befolkningen i medel- och höginkomstländer använder 
internet har internet börjat ses som en möjlig plattform för behandling av problematisk 
alkoholkonsumtion. En svensk attitydundersökning från 2009 visade att 78 procent av de 
svarande kunde tänka sig att använda internet för att skaffa information om alkohol och 
andra droger (Statens folkhälsoinstitut, 2009).

Det finns flera fördelar, men också nackdelar förknippade med nätbaserad behandling. 
Patienter tenderar att erkänna mer droganvändning och fler psykiatriska symptom i 
nät behandling än de gör i möten med behandlare (Gustafson et al., 2010). Nätbaserade 
korta behandlingar har visat sig öka motivation och minska problematisk alkoholkonsum-
tion (ibid.) Anonymiteten och distansen i nätbaserad behandling kan uppfattas som positiv 
för personer som har upplevt stigma eller skam i relation till sitt drickande (Klingemann et 
al., 2001). Lättillgänglighet för personer som bor långt från städer där behandling finns att 
tillgå är en uppenbar fördel och nätbaserade behandlingsmetoder är vanligtvis associerade 
med lägre kostnader (Carlbring & Andersson, 2006). Behandlingen kan levereras omedel-
bart till många individer samtidigt oavsett tid och plats och kostnaden för den levererade 
behandlingen ökar inte i takt med ökat antal individer som mottar behandlingen (Hester 
& Miller, 2006; Matano et al., 2007). Enligt Vernmark (2017) kan nätbaserad behand-
ling också erbjuda patienter en unik insyn i sin egen behandling. Kommunikation kan 
ske asynkront och möjligheten att vara anonym kan minska barriärer för självutlämnande 
(Carlbring & Andersson, 2006). En av nackdelarna med nätbaserad behandling är att det 
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förutsätter tillgång till dator, surfplatta eller telefon med internetuppkoppling. Avsaknaden  
av visuella uttryck kan också vara ett hinder i behandlingen. Klienters anonymitet är ett 
annat viktigt område, där nätbaserad behandling kräver särskild uppmärksamhet så att 
känslig information inte sprids (Taylor & Luce, 2003).

Såväl svenska som internationella studier har visat att internetbaserade interventioner når de  
som har alkoholproblem, men som i mindre uträckning kommer i kontakt med beroende-
vården (Sinadinovic, Berman, Hasson, & Wennberg, 2010; Sjölund, 2007; White et al., 
2010) och att de är effektivare för minskning av problematisk alkohol användning jämfört 
med ingen behandling alls (Riper et al., 2011; Rooke, Thorsteinsson, Karpin, Copeland, 
& Allsop, 2010; White et al., 2010). Internetbaserade interventioner kan således överbygga 
ett upplevt glapp i vårdutbudet för personer som vill minska sin alkoholkonsumtion 
(Khadjesari, Stevenson, Godfrey, & Murray, 2015).

En systematisk översikt av förväntningar och erfarenheter av internetbaserad behand-
ling med ett focus på kvinnor (Verhoeks, Teunissen, van der Stelt-Steenbergen, & 
Lagro-Janssen, 2017) ger en överblick av upplevda för- och nackdelar av internetbaserad 
behandling utanför alkohol- och drogbehandling. Internetbaserad behandling kräver mer 
självdisciplin och motivation. Fördröjningen i tid och avsaknaden av icke verbal infor-
mation kan störa kommunikationen mellan användaren och behandlaren och  kontakten 
kan uppfattas som mindre empatisk. Kommunikation i skrift kan göra det svårt för 
användarna att förklara svåra situationer och känslor och kan leda till missuppfattningar. 
Användare uppskattar flexibiliteten i internetbaserad behandling, vilket gör den lättill-
gänglig. Användarna behöver inte resa och behandlingen är tillgänglig när som helst. 
Användare uppskattar också det personliga ansvaret och autonomin som ofta är associerat 
med flexibiliteten i internetbaserad behandling. Relationen med en behandlare genom 
internet ses som viktigt och uppfattas ibland som lika nära som i traditionell behandling 
(Verhoeks et al., 2017).

I en meta-analys av användares erfarenheter (Knowles et al., 2014) framkommer att graden 
av kontakt och oberoende är viktiga faktorer i internetbaserad behandling. För en del 
användare är det svårt att genomföra KBT-behandling via internet utan kontakt med andra 
personer och känner sig ensamma, andra uppskattar den ökade anonymiteten och flexibili-
teten i behandlingsformen, men majoriteten förefaller vara ambivalenta (Holst et al., 2017). 
I intervjuer med både användare och behandlare har Dunn funnit en speciell uppfattning 
av tid i asynkron behandling och “att tid att tänka” blir en skillnad jämfört med traditionell 
behandling (Dunn, 2012). I en studie som baseras på intervjuer med behandlare på bland 
annat Alkoholhjälpen, framkommer liknande resultat. Nätbaserad behandling förändrar 
tid, tempo och terapeutnärvaro i behandlingen (Ekström &  Johansson, n.d.).
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1.1 Alkoholhjälpen
Det självhjälpsprogram som används i Alkoholhjälpen är en anpassad version av ett 
holländskt program. Programmet har i sin svenska version använts i flera studier (Finn, 
Hammarberg, & Andreasson, 2018; Johansson et al., 2017; Sinadinovic, Wennberg, 
Johansson, & Berman, 2014; Sundström et al., 2016). Innehållet i programmet baseras 
på Motiverande intervjuande (MI), återfallsprevention och KBT. Programmet består av 
fem huvudmoduler, tre extra problemlösningsmoduler och tio faktablad. Användarna 
uppmuntras också att registrera alkoholanvändning och alkoholsug i en alkoholkalender 
som kan användas dagligen. Kalenderfunktionen innebär också att användarna kan följa 
sin egen konsumtion och se en sammanfattande bild över sina egna risksituationer över tid.

Effektutvärderingar av det svenska programmet har visat att programmet har positiva 
effekter på användarnas alkoholkonsumtion (Johansson et al., 2017; Sinadinovic et al., 
2014) och att stöd från en rådgivare i samband med programmet ger bättre behandlings-
resultat (Sundström et al., 2016). I en studie av Magnus Johansson et al ( Johansson, 
Berman, Sinadinovic, Hermansson, & Andreasson, n.d.). jämförs användare av program-
met med och utan stöd från rådgivare med personer i en kontrollgrupp som inte fått 
tillgång till programmet. Resultaten visar att minskningen av alkoholrelaterade problem 
och alkoholkonsumtion minskar i högre grad bland användare av programmet med rådgiv-
ning jämfört med en kontrollgrupp som inte fått tillgång till programmet.  Deltagare som 
bara fått tillgång till programmet (och ingen rådgivning) uppvisade inte någon större 
minskning av alkoholkonsumtion jämfört med kontrollgruppen, men däremot minskade 
deras alkohol relaterade problem i högre grad. Studien kunde inte visa några signifikanta 
skillnader mellan deltagare som fått stöd från rådgivare, jämfört med deltagare som enbart 
haft tillgång till programmet.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka motiven hos användare av internetbaserat stöd 
och deras upplevelser av det stöd de erbjudits. Användarnas erfarenheter är väsentliga om 
vi vill förstå vad som fungerar och varför och ett studien är ett komplement till de kvanti-
tativa uppföljningar av behandlingsresultat som görs. Följande frågeställningar undersöks:

1. Varför har användarna valt nätbaserat stöd?
2. Hur har användarna använt de nätbaserade stödfunktionerna?
3. Vilken roll tillskriver användarna att de nätbaserade stödfunktionerna har haft för 

dem?
4. Finns det skillnader i beskrivningarna beroende på vilken form av nätbaserat stöd 

användaren har använt? Om ja, vilka?
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1.3 Rapportens disposition
Kapitel 1 beskriver tidigare forskning samt studiens syfte och frågeställningar.

Kapitel 2 redogör för studiens metod. Här presenteras det empiriska material som studien 
baseras på och hur det har samlats in. Vidare redogörs för hur analysen av materialet har 
gått till. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens begränsningar, tillförlitlighet 
och forskningsetiska överväganden.

Kapitel 3 utgör rapportens huvudsakliga resultatredovisning. Här presenteras studiens 
resultat under ett antal underrubriker som bland annat beskriver deltagarnas alkohol-
användning, varför man använt Alkoholhjälpen samt vad man tycker om olika delar av 
Alkoholhjälpen.

Kapitel 4 är rapportens avslutande del där resultaten diskuteras i relation till tidigare forsk-
ning och studiens implikationer för såväl praktik som forskning.
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2. Metod och material

2.1 Urval och deltagare
Intervjupersoner till studien har rekryterats bland före detta användare av Alkoholhjäl-
pens program och som varit med i den senaste utvärderingen av programmet (Johans-
son et al., n.d.). I utvärderingen ingick 1169 personer som lottades till tre grupper. Den 
första gruppen (I1) har fått delta i det nätbaserade programmet med återkoppling från 
en rådgivare samt haft tillgång till ett nätbaserat diskussionsforum. Den andra gruppen 
(I2) har deltagit i det nätbaserade programmet, men utan återkoppling från rådgivare. De 
har också haft tillgång till diskussionsforumet. Den tredje gruppen (K) har enbart haft 
tillgång till diskussionsforumet. Alla tre grupper har haft tillgång till allmän information 
om alternativa behandlingsformer.

Bild 1: De tre interventionsgrupperna och tillgången till programmets delar.

För att inkluderas i programutvärderingen skulle deltagarna uppfylla tre eller fler kriterier 
för alkoholberoende (utifrån frågeformuläret ICD-19) samt ha en totalt poäng på 15 eller 
mer på det AUDIT (Alcohol Use disorder Identification Test). För att kunna fullfölja 
registreringen krävdes att deltagarna förstod svenska språket i skrift. Deltagarna informe-
rades också om att programmet inte är avsett för personer med abstinens, psykos, schizo-
freni, bipolaritet eller självmordstankar (Johansson et al., n.d.).
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En förfrågan om att delta i en forskningsintervju skickades via e-post till de 1169 personer 
som ingått i effektutvärderingen av Alkoholhjälpen. Samtliga som ville inkluderades i 
intervjustudien, vilket var 38 personer. Av dessa är 18 kvinnor och 20 män. De är mellan 
26-74 år. Tabell 1 nedan visar en fördelning av deltagarna utifrån ålder:

Tabell 1: Intervjudeltagarnas ålder.

Ålder 25–34 år 35–44 år 45–54 år 55–64 år 65–75 år

Antal 2 6 14 8 8

Andel 5% 16% 37% 21% 21%

Deltagarnas fördelning utifrån vilken sorts program de har tagit del av redovisas i tabell 
2 nedan. Av intervjuerna framgår att tre personer först har deltagit i en kontrollgrupp 
och sedan tagit del av hela programmet, vilket i något fall innebär att de vid intervjuns 
genomförande arbetade i programmet.

Tabell 2: Intervjudeltagarns programtillhörighet.

Gr Beskrivning Antal

I1 Programmet med personlig återkoppling samt diskussionsforum 20

I2 Programmet utan återkoppling samt diskussionsforum 9

K Kontrollgrupp, enbart diskussionsforum 6

K+I Kontrollgrupp, därefter programdeltagande 3

Totalt 38

2.2 Intervjuernas genomförande
Som nämnts ovan baseras denna studie på intervjuer. De 38 intervjuerna gjordes via 
telefon under perioden maj-juni 2018. Samtliga deltagare hade fått skriftlig information 
om studiens syfte och forskningsetiska aspekter i förväg. Intervjuerna inleddes med en 
upprepning av denna information och en möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunk-
ter. Intervjuerna utgick sedan från en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga). Grund-
strukturen i intervjuguiden var den samma för samtliga tre programgrupper, men med 
vissa variationer beroende på vilka delar deltagarna hade tagit del av. Intervjudeltagarna 
ombads berätta om hur alkoholkonsumtionen påverkat deras liv, hur det kommer sig att 
de använt Alkoholhjälpen, om de testat andra behandlingsformer tidigare, hur de arbetade 
med Alkoholhjälpens olika delar och på vilket sätt de tyckt att programmet varit till hjälp. 
De tillfrågades också om hur deras alkoholkonsumtion såg ut idag och om de ansåg att de 
var i behov av fortsatt stöd eller behandling. Följdfrågor formulerades under intervjuerna 
beroende på deltagarnas svar. Personer som gav kortfattade svar ombads berätta mer eller 
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utveckla sina svar genom följdfrågor som exempelvis Kan du berätta mer om det? eller Kan 
du ge några exempel?

Intervjuerna tog mellan 20–45 minuter att genomföra och de spelades in digitalt. De 
har därefter transkriberats ordagrant av professionella transkriberare. I rapporten har 
citat modifierats med försiktighet för att öka läsbarheten. Utfyllnadsord som exempelvis 
”liksom” har tagits bort när de förekommer flera gånger i samma mening eller försvårar 
läsningen. Uttryck som exempelvis ”skitbra” har ändrats till ”jättebra”.

2.3 Analys
Materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). 
Efter transkribering lästes samtliga intervjuer igenom. Därefter importerades de i NVivo 
och kodades. Koderna utformades successivt och inte utifrån några på förhand definierade 
koder. Analysen har således varit induktiv. När samtliga intervjuer kodats bearbetades 
koderna och vissa slogs samman för att bilda nya bredare koder. Den slutgiltiga kodningen 
består av 16 koder som kan kategoriseras i två övergripande teman: Om alkoholkonsum-
tionen och Programrelaterade aspekter. De olika koderna redovisas i tabellen nedan:

Tabell 3: Slutgiltiga koder och dess övergripande tema

Om alkoholkonsumtionen Programrelaterade aspekter

Bakgrund Varför alkoholhjälpen

Alkoholhistoria Programmet

Konsumtionsmönster Återkoppling

Konsekvenser Kalendern

Tidigare försök att sluta/minska Diskussionsforumet

Alkohol idag Skriftlig form

Anonymitet

  Tillgänglighet

Behov av mer stöd

Alternativa behandlingsformer

Studiens preliminära resultat och analys har presenterats på ett seminarium med rådgi-
vare från Alkoholhjälpen. Rådgivarna bekräftade den bild som presenteras i resultatdelen 
i denna rapport och tillförde ett fördjupat resonemang om hur resultaten kan tolkas och 
förstås, vilket också har stärkt analysen i denna rapport.
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2.4 Studiens tillförlitlighet och begränsningar
I och med att studien är kvalitativ innebär det också att resultaten inte är tänkta att kunna 
vara generaliserbara på samma sätt som kvantitativa studier. Deltagarna i studien är inte 
valda för att vara representativa för gruppen användare av Alkoholhjälpen eller användare 
av internetbaserad alkoholbehandling i allmänhet. Däremot kan deras berättelser och 
erfarenheter användas för att få en djupare förståelse för och kunskap om hur nätbase-
rad behandling fungerar och som ett komplement till de kvantitativa studier som finns. 
Studiens resultat diskuteras i den avslutande delen i relation till den tidigare forskning som 
finns, vilket sätter studien i en bredare kontext.

I bearbetningen av det empiriska materialet och analysarbetet har studien följt de rekom-
mendationer som presenteras av Braun och Clarke (2006). Det innebär bland annat att 
intervjuerna har transkriberats ordagrant, att kodningen har varit noggrann och att analys-
arbetet har pendlat fram och tillbaka mellan mindre enheter och hela intervjumaterialet. 
Illustrativa citat har valts ut för att göra analysen med transparent. Preliminära resultat har 
diskuterats tillsammans med erfarna rådgivare vid Alkoholhjälpen för att stärka analysen.

2.5 Etiska överväganden
Studien är etikprövad och godkänd i enlighet med lag (2003:460) om etikprövning av 
forskning som avser människor (Dnr 2017/1660-32). Studien följer Vetenskapsrådets 
riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning som finns angivna i God forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2011). Intervjupersonerna deltar frivilligt och de har fått information 
om studiens syfte och hur den kommer att avrapporteras. De har informerats om att 
de kan avbryta sin medverkan. I samband med transkriberingen avidentifierades också 
personerna. I denna rapport har information som kan röja deltagarnas identitet ändrats. 
Deltagarna i studien fick presentkort på två biobiljetter som tack för sin medverkan.
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3. Resultat

I detta kapitel redovisas resultatet av de intervjuer som har gjorts. Avsnitt 3.1–3.4 utgör 
en beskrivning av deltagarna med fokus på deras alkoholkonsumtion historiskt och vid 
tidpunkten för intervjun. Här diskuteras också varför de valt Alkoholhjälpen och hur de 
ser på andra behandlingsalternativ.

Avsnitt 3-5–3.9 handlar om Alkoholhjälpen och dess olika komponenter som deltagarna 
i varierande grad har tagit del av. I avsnitt 3.5 står programmet i fokus och i avsnitt 3.6 
diskuteras återkoppling från rådgivare. Avsnitt 3.7 handlar om diskussionsforumet och 
i avsnitt 3.8 handlar om den skriftliga formen. Det sista avsnittet 3.9 innehåller övriga 
synpunkter från intervjupersonerna som framkommit i intervjuerna.

3.1 Beskrivning av deltagarnas alkoholanvändning
Ungefär hälften av deltagarna beskriver att de är nöjda med sin nuvarande alkoholkon-
sumtion. De är antingen helt nyktra idag och dricker inte någon alkohol alls eller så 
dricker de alkohol på ett sätt och i en omfattning som de själva är nöjda med. Några av 
dem uttrycker dock en viss oro för framtiden. Intervjuerna gjordes under senare delen av 
våren och några var fundersamma över hur de skulle klara sommaren, vilken ofta innebär 
mycket alkohol. Den andra hälften av deltagarna beskriver sin alkoholkonsumtion som 
problematisk. De säger att de dricker för mycket alkohol eller att de dricker för ofta. De 
som enbart deltagit i kontrollgruppen återfinns i högre grad bland de som fortfarande anse 
att de har en problematisk alkoholkonsumtion.

Deltagarnas beskrivningar av sin alkoholkonsumtion genom livet ser väldigt olika ut. 
Några beskriver att de alltid har druckit mycket alkohol och ofta varit ute på krogen. 
Andra säger att det är först senare i livet som de har börjat dricka alkohol på ett sätt som 
de uppfattar som problematiskt. En del säger att deras problem är att de dricker ofta och 
att de dricker hemma och för andra handlar det snarare om att man dricker för mycket i 
sammanhang med andra människor. Några säger att de dricker alkohol för att det är gott 
och för att de vill förstärka positiva känslor och andra säger att de dricker för att dämpa 
ångest eller andra negativa känslor.

De flesta av intervjupersonerna beskriver olika former av negativa konsekvenser som 
alkoholen har haft i deras liv. Dock inte alla. Några säger att alkoholen inte har haft 
några negativa konsekvenser för dem, men de anser själva att de dricker för mycket. De 
som beskriver konsekvenser talar i varierande grad om att trötthet och bakfylla påverkat 
dem negativt, att de har utsatt sig själva för risker eller ”gjort dumma saker” när de varit 
berusade eller att de ångrar sig dagen efter och känner skam. En deltagare berättar att han 
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hamnat på sjukhus till följd av alkoholen. Flera beskriver konsekvenser i form av relationer 
som har påverkats negativt. Några säger till exempel att alkoholanvändandet har påverkat 
deras barn negativt eller att de har riskerat att eller till och med förlorat sin partner i 
skilsmässa eller uppbrott. Ånger och skam beskrivs i huvudsak av kvinnor och det är också 
bara kvinnor som nämner viktökning som en negativ konsekvens.

Majoriteten av deltagarna har inte testat någon annan behandling för sin alkoholkonsum-
tion innan Alkoholhjälpen. Flera av dem beskriver dock att de har försökt minska eller 
helt sluta på egen hand. Ungefär en fjärdedel av deltagarna har försökt sluta eller minska 
sin konsumtion av alkohol med hjälp av någon form av behandling tidigare. De nämner 
kontakt med vårdcentralen, företagshälsovården eller beroendekliniker. Någon enstaka 
har testat Anonyma Alkoholister (AA) och ett par har tagit antabus eller läkemedel för att 
minska alkoholsuget.

3.2 Beslutet att minska sin alkoholkonsumtion
Ett par av intervjupersonerna beskriver relationsproblem som bidragande orsak till varför 
de beslutade sig för att söka hjälp. Jörgen beskriver till exempel att hans flickvän ställt 
krav på att han skulle sluta dricka och Jens säger att det var ett sätt att rädda förhållandet.  
I citatet nedan är det Anne som berättar om beslutet att söka hjälp via Alkoholhjälpen:

Jag måste nog bearbeta något hos mig själv. För den frågan fick jag både min familj och 
min man. Det är ju varför. Varför har du försökt skada dig och oss på det här sättet? Och 
jag kunde ju inte svara på det. Jag hade ingen aning. (Anne)

För Anne var således familjen en bidragande orsak till att hon bestämde att hon behövde 
förändra sin situation. Relationer beskrivs också som en förklaring av ett par andra 
deltagare, men i termer av att tankarna på att förändra sin alkoholkonsumtion uppkom 
i samband med uppbrott från relationer. För Irene och Iris var det känslan av skam som 
fick dem att fatta beslutet att förändra alkoholkonsumtionen. Irene säger att hon mådde 
psykiskt dåligt och skämdes. Iris berättar om en fest då hon tappat kontrollen som blev en 
avgörande händelse:

Under många år är det liksom inga problem alls utan då är det…jag är ju medveten om 
det här och försöker verkligen tänka på vad jag dricker och hur mycket. Speciellt när man 
är ute. Hemma har man ju en annan kontroll på det (…) Då hade jag varit på en fest där 
det blev alldeles för mycket och då kände man bara nä nu. Ja det har man väl tänkt många 
gånger, men nu får det vara slut. Nu får det vara bra och nu vill jag inte utsätta mig för det 
här mer. (Iris)

I samband med en läkarundersökning hade Magdalena fått veta att hon hade dåliga lever-
värden och för henne blev det en signal att hon behövda förändra sina vanor. Ulf, Mats 
och Tim berättar om vänner eller släktingar som nyligen drabbats av alkoholrelaterade 
skador, vilket har väckt tankar hos dem om sin egen alkoholkonsumtion. Den vanligaste 
beskrivningen bland intervjupersonerna är dock att ingenting särskilt har hänt. Snarare 



15

handlar det om att de tycker att det ”har blivit för mycket”. Alkoholkonsumtionen har 
byggts på under åren och de har kommit till en punkt då de tycker att de dricker för 
mycket och för ofta. Flera av dem beskriver också att de har funderat i flera år på att de 
borde dra ned på alkoholen. Håkan är en av dessa och han beskriver det på följande sätt:

Det var nog en vanlig måndag när jag bara…den känslan har jag väl haft ganska många 
måndagar. (…) Det är inte så att jag kan prata öppet om det, men för mig själv så har jag 
väl insett att jag liksom har haft någon typ av alkoholproblem i rätt många år. Det har varit 
ganska uppenbart för mig själv. (Håkan)

3.3 Varför det blev Alkoholhjälpen
För merparten av deltagarna var det således ingenting särskilt som hade hänt som fick 
dem att fatta beslutet att förändra sitt drickande. Att det blev just det internetbaserade 
stödprogrammet via Alkoholhjälpen är för de flesta inte heller ett resultat av noggranna 
överväganden. De beskriver att de ”googlade” eller letade på internet och att Alkohol-
hjälpen då dök upp. Några av deltagarna lyfter fram tillgängligheten som viktig, det vill 
säga att det gick att få kontakt när det passade dem. Frida är ett exempel på detta och i 
citatet nedan svarar hon på en fråga som handlar om hur det kommer sig att det blev just 
Alkoholhjälpen och om det lika gärna hade kunnat bli en mottagning, en vårdcentral eller 
socialkontoret:

Nää. Jag tror att jag är ju galet morgonpigg och det finns ingenstans, jag är ju uppe tjugo 
över fem på morgonen. Då har jag min egen stund att reflektera (…) och då är det inte 
öppet någonstans. Så det är så det började klockan fem på morgonen så jag googlade runt 
och hittade det och tänkte att jag provar. (Frida)

Mikael för liknande resonemang som Frida. Det blev Alkoholhjälpen för att det passade 
hans oregelbundna arbetstider. På samma sätt beskriver Sven att han arbetar på en arbets-
plats där det är svårt att vara borta dagtid och Pia har övervägt AA, men har svårt att hitta 
barnvakt. Då passar tillgängligheten i nätbaserad behandling bättre.

Andra argument som en del av intervjupersonerna nämner är att de inte ville gå i grupp-
behandling, att de inte ville delta i någon religiös behandling eller att de inte ville ha en 
personlig kontakt. Birgitta säger till exempel att hon valde Alkoholhjälpen för att det var 
lättillgängligt och för att hon inte skulle behöva ha någon som sitter och tittar på henne 
och att hon inte skulle behöva tänka på hur hon var klädd. Några av de intervjupersoner 
som är föräldrar säger att de aktivt valt en behandlingsform utanför socialtjänsten eller 
den traditionella vården via landstinget utifrån oro för vad som skulle kunna hända om 
det blir känt att de har problem med alkoholen. Pia i citatet nedan är ett exempel på detta:

Som förälder och ensamstående så jag menar, det får bara inte komma fram. Alltså, det 
liksom…det var bara det. Ingen får veta för att om någon får veta då kan jag förlora mitt 
barn och jag menar det är inte en risk man är villig att ta. I alla fall inte jag. Och tänk om 
jag berättar för vårdcentralen eller så och så tar de barnet direkt, tänk om jag inte ens får 
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en chans att, visst jag förstår att det kanske inte blir så men blotta tanken på att det skulle 
kunna hända gör att då går man inte dit, alltså jag gör inte det. Så jag behövde någonstans 
där man kan vara anonym. (Pia)

Anonymitet kan handla om att man inte vill bli igenkänd eller vara offentlig och öppen 
med sina svårigheter. Anonymiteten kan också innebära en sorts skydd mot myndig heter 
som bland annat Pia i citatet ovan beskriver. Anonymiteten kan också innebära ökad 
autonomi, vilket exempelvis Håkan ger exempel på:

Det man kan känna kanske om man går via traditionell sjukvård eller företagshälsovård 
eller liknande så blir det mer polisstilen liksom. Då är man lite rädd att man ska fastna i 
något slags garn där det inte är ens egna vilja som styr. (Håkan)

Anne berättar att hon först vände sig till företagshälsovården. Hon fick träffa en sjukskö-
terska och fylla i ett Audit-test1 och därefter fick hon träffa en kurator. Hon tyckte det var 
ett bra samtal, men för att kunna få fortsätta i behandling var hon tvungen att berätta för 
sin arbetsgivare. Det var otänkbart för Anne:

Det var väldigt svårt för mig just då. Att det var ett krav som ställdes så tidigt. Att du 
ska inte bara sluta dricka och försöka hjälpa dig själv måste du också…alltså det är ju en 
skämmig sjukdom när man drabbas själv. Eller det är ett skämmigt problem när man 
drabbas själv. Man vill inte dela med sig till resten av världen. Så kände jag. Och då kände 
jag bara att det gör jag inte. (Anne)

Flera av deltagarna säger att det initialt har varit viktigt att man kunnat vara anonym. Det 
har gjort att man har kunnat vara ärligare i sina svar. Flera säger att de absolut inte hade 
besökt en mottagning där de inte kunnat vara anonyma, men det finns också exempel på 
deltagare som inte tycker anonymiteten har varit viktig överhuvudtaget.

3.4 Alternativ 
Under intervjuerna har deltagarna också fått frågan om de har haft några alternativ 
eller tänkt på några andra former av behandling. Anonyma Alkoholister (AA) är den 
 verksamhet som nämns av flest intervjupersoner. Enstaka deltagare har dessutom testat 
AA. Thomas har vänt sig till AA efter sitt deltagande i Alkoholhjälpen och beskriver att 
han där har fått stort stöd. Han har hittat en gemenskap och nya vänner som är viktiga för 
honom. Några har övervägt det som ett alternativ, men beskriver det mer som en slump 
att det blev nätbehandling eller att det var mer praktiskt med hänsyn till arbetstider eller 
barnvaktsaspekter. Ett par personer beskriver att de inte vill delta i gruppbehandling eller 
att de på grund av det religiösa inslaget i AA inte kan tänka sig att vända sig dit. Franz 
säger att han valt bort AA eftersom han inte vill sluta dricka helt. I avsnittet ovan finns ett 
citat av Anne som absolut inte vill berätta för sin arbetsgivare om sina problem, vilket var 
ett krav för att hon skulle få behandling via företagshälsovården. Anne berättar också att 

1  AUDIT är ett test för att identifiera alkoholproblematik.
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hon fått förslag från anhöriga om att hon skulle vända sig till AA istället. Hon tycket dock 
att hon inte hade någonting gemensamt med deltagarna där:

Då föreslog alla att jag skulle gå till anonyma alkoholister. Jag bara ’näeh’. Jag stod utanför 
lokalen en kväll och tittade på dem som gick in och jag bara…det är ju liksom A-lagare som 
går in där, det är ingen i min ålder, det är ingen…jag kände ingen samhörighet överhuvud-
taget att gå in och sätta mig där. Vi bor ju en rätt så liten by eller samhälle så jag bara…nej, 
det tänker jag absolut inte göra. (Anne).

Emanuel är, precis som Anne, en av de intervjupersoner som lyfter fram anonymiteten 
som en viktig orsak till varför de valt Alkoholhjälpen. Han har hört sig för där han bor och 
blivit hänvisad till kommunens beroendeenhet. För honom var det otänkbart för att han 
inte ville riskera att socialtjänsten skulle agera i relation till hans barn:

Det gällde bara att man skulle få gå till kommunen och prata med deras beroendeenhet, 
men då kände jag så att gör jag det, även om jag inte har förmånen att få bo med barn 
så har jag vårdnaden om dem och det känns ju… jag vågade helt enkelt inte riskera att 
kommunen började lägga sig i min relation till mina barn. Så det blev inte ett alternativ av 
det skälet. (Emanuel)

Ett annat alternativ till nätbehandling skulle kunna vara att vända sig till sin lokala 
vårdcentral eller till företagshälsovården. Några av deltagarna som säger att de inte 
kan tänka sig detta pratar om anonymiteten och risken för att bli igenkänd. Att få sin 
 problematik registrerad i vårdcentralens patientjournaler blir också ett hinder för vissa. 
Andra säger att de inte har så stor kunskap om vad sjukvården skulle kunna erbjuda.

3.5 Programmet
Intervjupersonerna i den här studien har tagit del av tre olika varianter av nätbaserad 
behandling. De kan ha fått ta del av själva programmet med eller utan återkoppling från 
en rådgivare i kombination med tillgång till ett diskussionsforum. Några av intervjuper-
sonerna har dock enbart fått tillgång till diskussionsforumet. I detta avsnitt av rapporten 
diskuteras endast själva programmet, vilket innebär att det är intervjuerna med personer 
som har fått ta del av programmet med eller utan återkoppling från rådgivare som utgör 
underlaget.

Birgitta har genomgått programmet med stöd av en rådgivare. Hon är vid tidpunkten 
för intervjun också nöjd med sin nuvarande alkoholkonsumtion. Hennes beskrivning av 
hur hon använde programmet kan tolkas som ett exempel på hur det kan gå till när det 
fungerar väl:

Jag kände mig motiverad hela tiden och jag tyckte att det var som en ganska krävande 
uppgift verkligen. Så jag tog sats och så tog jag, när dagen började närma sig sitt slut så satte 
jag mig ner och så började jag med hjälp av…det är liksom att utvärdera och gå igenom 
saker. Vad står och vad har hänt och vad tyckte jag och så där. Verkligen tog mig den tiden 
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varje dag. Det var jättebra att ha det där kravet på sig att nu ska jag göra det. (Birgitta)

En annan deltagare som fått ta del av programmet med återkoppling från rådgivare är 
Anne. Hon beskriver att hon har fått förklaringar till sitt eget beteende och att hon har 
känt igen sig i programmet.

Jag kommer ihåg de där texterna (…) nu kan jag inte säga något typexempel, men jag 
kommer ihåg att när jag satt och läste dom så kände jag så här att ’jaha, men det är därför 
jag reagerar eller gör som jag gör’. Så det var en igenkänningsfaktor i mycket av texterna 
kommer jag ihåg. (Anne)

Igenkänningsfaktorn återkommer i ett par av intervjuerna. Det Anne beskriver i citatet 
ovan handlar också om att programmet hjälpt henne att reflektera över sin alkoholkon-
sumtion. Det är en aspekt som flera deltagare beskriver som viktig. Att läsa texter och 
svara på frågor innebär att man får hjälp att reflektera. Marie är ett exempel på detta. 
Hon tillhör den grupp deltagare som inte har fått någon återkoppling från rådgivare. Hon 
beskriver att frågorna i programmet hjälpte henne att reflektera och att hon fick tankar 
hon kanske inte fått annars.

Frågorna får en ju att reflektera. Reflektera på saker och ting som man kanske inte gör i 
annat fall. Nu kommer jag inte ihåg något exempel, eller jag kommer inte ihåg de exakta 
frågorna men jag vet ju att jag, det dök upp tankar i huvudet som jag kanske inte hade fått 
annars. (Marie)

Marie tror att programmet framförallt var viktigt i början för henne. Hon tycker att hon 
dricker för mycket idag, men hon hade en längre period på 15 månader då hon inte drack 
alls. Under de tre eller fyra första månaderna var programmet ett viktigt verktyg för henne, 
säger hon. Flera av deltagarna lyfter fram att de genom programmet har fått kartlägga sin 
alkoholkonsumtion och genom detta också fått hjälp att se mönster. Att få koll på hur 
mycket man dricker har varit en ögonöppnare för några av dem. Irene är en av deltagarna 
som pratar om att just kartläggningen har varit till hjälp för henne:

Sedan fick jag ju också kartlagt situationer har jag för mig om jag minns rätt. Människor 
som jag träffade tror jag att det var och sedan hade man ju ganska konkret då så här ’ja 
men, hur mycket har du druckit idag eller i veckan?’ Där man fyllde i. Sådana verktyg 
fungerar väldigt bra för mig. Att jag får liksom på något sätt speca ut och kartlägga och 
se ett mönster som jag kanske inte har kunnat göra genom att bara försöka fungera på det 
själv. Det var väldigt konkret så. (Irene)

Mikael talar också om kartläggningen och för honom var det insikten om mängden 
alkohol han drack som var viktig:

Jag började ju mäta konsumtionen och de här glasen och skriva dagbok. Så jag förde ner 
där och det var nästan det viktigaste verktyget. Jag insåg mängden alkohol jag egentligen 
häller i mig och så skadeföljderna av detsamma. (Mikael)

Tillgänglighetsaspekten har diskuterats ovan om varför deltagarna valt nätbaserad behand-
ling. Tillgänglighetsaspekter återkommer också i beskrivningarna av hur man har arbetat 
med programmet. Mats säger till exempel att nätbaseringen har inneburit att han har 
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kunnat lägga upp sitt schema själv och kunnat göra saker i lugn och ro och lite ”pö om pö”. 
Han har mestadels arbetat med programmet på nätterna. Han säger också att han har gått 
in och arbetat med programmet när han har haft ångest och ibland också när han hade 
druckit. Också Magnus beskriver att han varit påverkad när han använt programmet:

Det jag i efterhand kunde sakna är…det kanske fanns där. Jag vet inte. Jag var ganska 
dragen när jag använde det. Men andra vägar att söka hjälp från. Allt från behandlings-
hem, olika behandlingsformer, AA. För när man väl liksom tar beslutet så är man inte…
man har inte kunskaper om det här. (Magnus)

Igenkänningen har beskrivits ovan som en viktig komponent för några av deltagarna. För 
andra har bristen på igenkänning snarare utgjort ett hinder. Sven har tagit del av program-
met med återkoppling från rådgivare. Verktygen och häftena, som han kallar dem, innehöll 
mycket upprepning. Det var svårt att förstå vad man skulle lära sig, säger han. Frågorna 
som ställdes i materialet var inte till någon hjälp eftersom de inte passade in på honom. 
Sven ville sluta dricka helt och han tycker inte att frågorna var riktigt  anpassade till det.

Flertalet av deltagarna har svårt att minnas hur de arbetade med programmet. Det har i de 
flesta fall gått ungefär två år sedan de avslutade programmet till intervjun. Ett exempel på 
detta återfinns i följande citat från Martin. Martin har endast fått del av programmet och 
således utan återkoppling från rådgivare. Han svarar på en fråga om han minns att han 
har arbetat med texter som han skulle läsa och sedan skriva reflektioner kring:

Nej, det har jag inte gjort jag måste ha försvunnit någonstans. Eller….man fyllde i rätt 
många… man fick värdera en massa saker. Det minns jag att jag har gjort och jag vill 
minnas att jag gjorde det flera gånger och sedan kanske det var…jag vet inte om det var 
för att man var på mobilen att det inte tog en vidare. Då kändes det inte riktigt som att det 
gick fram. (Martin)

Martin beskriver dock senare i intervjun att han tycker att det var till hjälp att reflektera 
över de olika teman som ingick i programmet. Han tycker att han dricker för mycket idag 
och säger att han skulle vilja börja om med Alkoholhjälpens program om det var möjligt. 
Han tror att det skulle kunna hjälpa honom om han bara lade ned lite mer energi i det. 
Ett annat exempel på deltagare som inte riktigt minns att de arbetat med programmet är 
Hans. Först minns han inte alls och efter att ha fått en beskrivning säger han att han ”har 
ett svagt minne av det”, men att han inte kommer ihåg så mycket.

Några av deltagarna beskriver att Alkoholhjälpen framförallt har hjälpt dem att fatta ett 
beslut kring sin alkoholanvändning eller att komma till insikt om att de behöver mer 
behandling. Henrik är ett exempel och han säger att programmet varit jätteviktigt för att 
”orka ta det här lilla steget”. Magnus säger att programmet egentligen inte hjälpt honom 
så mycket mer än att komma närmare ett beslut. Ett annat exempel är Jens som uttrycker 
det på följande sätt:

Kartläggningen blir då i slutänden till att man kan liksom lägga ihop det här pusslet och ta 
ett beslut. Göra någonting. Samla ihop sig. Att inte bara liksom glida som en glaciär. (Jens)
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Det är ett par av deltagarna som är mindre nöjda överlag med programmet. Den kritik som 
förs fram handlar bland annat om att det är för mycket text och att texterna är för långa, 
vilket gör att man tappar intresset. Det blir upprepningar i texterna och tråkigt att fylla 
i reflektioner och formulär, säger några av deltagarna. Den skriftliga formen  diskuteras 
också i avsnitt 3.8 nedan. Harriet är en av de deltagare som tycker att programmet inte har 
varit till så stor nytta. Hon beskriver att hon tröttnade och tyckte att det var jättejobbigt.  
I citatet nedan är hon ombedd att utveckla vad det var som var jobbigt:

Nä men, liksom att det var intressant i början. Jag skulle fylla i varenda vecka. Det var 
lite som Viktväktarna. Det var exakt hur mycket jag hade druckit. (…) Och så fick jag 
frågeformulär jag skulle beskriva. Jag fick lite respons och det var i och för sig rätt schysst. 
Men det hände inget mer än det. Lite så blev det för mig. Det förändrade inte mina vanor. 
Jag blev inte mer uppmärksam. Det är snarare så att om man ska svara på frågar att man 
lägger sig lite lägre i konsumtionen. Det är lätt att ljuga. (Harriet)

Det finns olika beskrivningar av hur lång tid själva programmet har tagit. Flera nämner 
tre månader, men någon nämner också exempelvis fyra veckor. I några fall är deltagarna 
kritiska till den begränsade tiden och säger att man behöver längre tid i programmet.

3.6 Återkoppling från rådgivare
Som beskrivits tidigare i rapporten har en del av deltagarna fått ta del av programmet med 
återkoppling från en rådgivare. Ungefär två tredjedelar av dessa deltagare beskriver att de 
uppskattat återkopplingen och att den har inneburit en personlig kontakt. På frågan om 
återkopplingen har haft någon betydelse svarar till exempel Jens på följande sätt:

Ja, det tycker jag också var positivt för då blir det ju att det är en levande människa ändå i 
andra änden så det var, det var det ju tycker jag. Och att fanns någon där, en person som 
granskade det här, det var nog inget dataprogram utan att det var människor som låg 
bakom och att man skulle ta kontakt. (Jens)

Johan är en annan deltagare som också har uppskattat den återkoppling han har fått. Att 
få en utomståendes synvinkel tyckte han kändes bra. Ett par av deltagarna talar om att 
det varit viktigt att någon har brytt sig. Nils säger exempelvis att det varit bra att någon 
annan hade ”lite koll”. För Tom var återkopplingen någonting han såg fram emot och han 
beskriver återkopplingen han fått som professionell:

Jag såg fram emot att få svaren när man hade gjort olika avsnitt (…). Det kändes väldigt 
äkta och ärligt på något vis. Ja, någon som brydde sig. (…) Hon hjälpte mig och hade 
reflektioner på detta och vad hon tyckte och… ja, det var professionellt tyckte jag. Alltså 
det märktes ju att hon var duktig på det hon jobbade med och hade förmodligen jobbat rätt 
många år med den här typen av problem. Och det känns alltid gott, oavsett vad det är man 
hamnar i för problem när man känner att det är professionella människor som hjälper en 
och man känner sig omhändertagen. (Tom)

För de deltagare som fått återkoppling, men inte är så nöjda handlar det framförallt om att 
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de inte tyckt att återkopplingen har varit meningsfull. Ett exempel är Sven. Han säger att 
han fick återkoppling några få gånger, men att det inte gav så mycket:

Jag fick det, men riktigt vad som sades kommer jag faktiskt inte ihåg. Men det var också 
ytterst lite tyckte jag. Gav inget. Nej. Där är minnet lite luddigt faktiskt. (Sven)

Sven hade gärna fått mer återkoppling och det är en synpunkt som återkommer i flera av 
intervjuerna. Maria har också fått återkoppling från en rådgivare. Hon hade gärna haft 
en närmare relation med någon rådgivare och hon säger också att hon hade behövt mer 
styrning i programmet:

Alltså jag lurar ju mig själv hela tiden så det kanske är det som jag också saknar. Att visst 
jag fyller i en massa listor och grejer men försök hjälpa mig att komma till kärnan. (…) Jag 
tycker att i grunden är konceptet jättebra, men det är just det här att det hänger på mig 
om jag vill ha återkoppling eller…alltså det hänger på mig hela tiden. Det finns ingen som 
krokar in mig. Och det tror jag att jag hade behövt. (Maria)

I intervjuerna med deltagare som inte har fått återkoppling från rådgivare kommer 
avsaknaden av detta i vissa fall upp som aspekter som deltagarna har saknat. Martin och 
Thomas säger exempelvis att de hade önskat att det hade funnits någon att kontakta. 
Emelie tycker inte att hon har fått så mycket hjälp av Alkoholhjälpen och hon pekar på 
just avsaknaden av personlig kontakt. Hon säger dock också att hon tror att hon hade 
behövt få träffa en riktig person.

3.7 Diskussionsforum
Diskussionsforumet är den del som samtliga intervjudeltagare har haft tillgång till. 
För några är det den enda komponenten. Det är något fler än hälften av de intervjuade 
 deltagarna som beskriver att de har haft nytta av diskussionsforumet. Det handlar om 
deltagare som har haft tillgång till programmet både med och utan återkoppling från 
rådgivare och deltagare som bara har haft tillgång till diskussionsforumet. Det finns 
inget mönster bland intervjupersonerna som indikerar att tillgång till programmets övriga 
delar påverkar uppfattningen om diskussionsforumets betydelse. De som är mer negativt 
inställda beskriver framförallt att de inte har känt någon tillhörighet med de personer 
som skrivit i forumet. Känslan av att de som skriver i forumet har mycket större alkohol-
problem återkommer i flera av intervjuerna. Exempelvis Helena, som bara har haft tillgång 
till diskussionsforumet, säger så här:

Det insåg jag rätt snabbt att det var ingenting för mig därför att de hade mycket större 
problem. Eller de flesta. Ja. Jag vet inte, kanske finns det sådana som mig där också, men 
jag hittade dem aldrig. (Helena)

Magdalena uttrycker det på liknande sätt. Hon fick ingen ”connection” när hon var inne 
och läste och uppfattade att det var personer med mycket allvarligare alkoholproblem 
och många män som var aktiva i forumet. För Eva fick diskussionsforumet till och med 
motsatt effekt i och med att jämförelsen med de som skrev i forumet innebar att hon kom 
att tänka att hon själv kanske inte hade några större problem:
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Nä, det var helt fel för mig. Det var…alltså det hade nästan kontraeffekt för mig för då 
tänkte jag liksom att herregud, är det sådana här som har problem? Då är jag väl totalt 
problemfri. (Eva)

Ett par av deltagarna lyfter fram att det har känts olustigt att berätta om sina problem 
offentligt och att de därför inte använt diskussionsforumet. Även om man är anonym 
så har det funnits en oro för att bli identifierad. Hans och Nils beskriver att det känts 
främmande att prata om sina bekymmer med andra. Några andra säger att de inte varit 
intresserade av andras upplevelser eller att det tagit för mycket energi att läsa om andras 
bekymmer.

Just det sistnämnda, att ta del av andras bekymmer, är en aspekt som lyfts fram av flera 
intervjudeltagare som har mer positiva erfarenheter av diskussionsforumet. Irene är ett 
exempel och hon beskriver att hon har haft stor behållning av att läsa andras berättelser. 
Det tog bort lite av skammen, säger hon. Irene och ett par av de andra deltagarna säger 
också att det varit bra att läsa om att det har gått bra för andra personer. Igenkänning 
återkommer i flera av intervjudeltagarns beskrivningar. Det har varit till nytta att inse att 
man inte är ensam och att andra har liknande problem som en själv.

Klas tillhör de intervjupersoner som har haft tillgång till både programmet och fått 
återkoppling. För honom har diskussionsforumet varit en viktig komponent:

Jag har läst och jag har skrivit. Jag tycker mig ha fått kontakt med olika personer som har 
givit mig en hel del faktiskt där. Ja, så är det. Jag tror faktiskt att det hjälper mig att hålla 
mig nykter genom att jag kan relaterat till andra personer som har liknande problem som 
jag. (Klas)

Emanuel beskriver att diskussionsforumet var det han använde mest. Han hade tillgång 
till både programmet och fick återkoppling från en rådgivare. För Emanuel har alkohol-
problemen fortsatt och i intervjun säger han att han tycker att han dricker för mycket. I 
citatet nedan svarar han på frågan om det var några delar i Alkoholhjälpen som varit till 
hjälp för honom:

Egentligen måste jag säga väldigt lite. Det som har varit någon sorts hjälp har väl varit det 
här forumet då. Just att man kan känna någon sorts stöd från andra riktiga människor. 
(Emanuel)

Johan är en av deltagarna som beskriver att han inte dricker alkohol alls längre. Han har 
en liknande upplevelse av Alkoholhjälpen som Emanuel. Han har också haft tillgång till 
både programmet och fått återkoppling, men det var diskussionsforumet som var till hjälp:

Det som fungerar för mig med Alkoholhjälpen…det var ju forumet framförallt. Det bästa 
var att det fanns andra människor där. Det var ju liksom till hjälp för jag skrev ju ingenting 
utan jag läste bara. Alla människors kommentarer och vad de hade varit med om och 
drabbats av. Man kände liksom att man är kanske inte så jävla värdelös i alla fall. Det finns 
ju faktiskt fler därute som har problem. (Johan)
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3.8 Skriftlig form
Det är den skriftliga formen som präglar Alkoholhjälpen i såväl programmet som diskus-
sionsforumet. Det ställer krav på deltagarna. För en del av intervjupersonerna har det varit 
svårt. Magnus beskriver sig själv som dyslektiker och för honom var den skriftliga formen 
i programmet ett hinder:
Min upplevelse var att det var fruktansvärt mycket text att läsa. Det var väldigt mycket 
information. Så jag hade det…det hjälpte egentligen inte mig mer än att det fick, alltså jag 
kom närmare ett beslut att erkänna att jag var alkoholist. (Magnus)
För personer som antingen har svårigheter, som exempelvis dyslexi, ovana eller ovilja att 
läsa och skriva, riskerar således Alkoholhjälpens olika delar att bli svårtillgängliga. Bland 
intervjudeltagarna är det dock flera som lyfter den skriftliga formen som en fördel. Birgitta 
säger att den skriftliga formen som programmet har passar henne väl. Hon ser språket som 
sitt verktyg:

Alltså språket, det är mitt verktyg. Språket förändrar mig. Jag förändrar språket och jag 
ser mig själv utifrån. Jag går tillbaka, vad gjorde jag, vad hände? Man glömmer ju så fort 
obehagliga saker och det tyckte jag…det satte sig i skallen på ett helt annat sätt när man 
har skrivit. (Birgitta)

Johan är ett annat exempel på deltagare som tycker att den skriftliga formen har  underlättat 
för dem. Han beskriver det så här:

Jag har faktiskt ganska mycket lättare för att skriva för då får man ju fundera själv och så 
där. Istället för att sitta som nu när vi pratar. Alltså det fungerar, men det kan blir lite… när 
man satt och skrev då behöver man ju inte får ur sig allting på en gång. Man behöver inte 
trycka på klarknappen utan då kan man återgå. Man går och funderar en stund och kanske 
fyller i igen. (Johan).

Som Johan beskriver innebär den skriftliga formen också att deltagaren kan ta sig tid att 
fundera på ett sätt som är svårare i ett muntligt samtal. Marie beskriver det på liknande 
sätt. Hon säger att hon inte behövde känna sig pressad att någon annan sitter och väntar 
på hennes svar. För Svens del blir den skriftliga formen också bättre eftersom han tycker 
att han kan bli lite blockerad för att det är pinsamt och nervöst att prata inför andra 
människor. Eva jämför också att tala med att skriva och föredrar den skriftliga formen. I 
citatet nedan svarar hon på en fråga om hon tror att det har spelat någon roll för henne att 
det har varit en skriftlig form:

Ja, för mig säkerligen. Men det är för att jag tycker om det skrivna ordet. Jag tycker att det 
låter enfaldigt muntligt och att det låter klokt skriftligt. Det gäller även här när jag skriver 
till mig själv om mig själv. Den skriftliga formen har varit jättebra på djupet. (Eva)

3.9 Övriga synpunkter från intervjudeltagarna
I några fall har intervjudeltagarna haft synpunkter och förslag på hur Alkoholhjälpen kan 
förbättras utöver det som redan redovisats ovan kring återkoppling till exempel. Några av 
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dem anser att det har varit en del tekniska problem med programmet, vilket exempelvis 
har gjort det svårt att hitta på hemsidan. Det beskrivs som svårt att kunna gå in och se vad 
man har gjort tidigare. Flera deltagare föreslår att man ska få en påminnelse eller liknande 
efter ett par månader för att minska risken att man faller tillbaka i gamla vanor. Eva säger 
till exempel att intervjun i sig blev en sorts påminnelse som fick henne att börja tänka 
på sin alkoholkonsumtion igen. Angelica tycker att det skulle kunna finnas någon sorts 
belöningssystem i programmet som stimulerar till användning. Mats föreslår att det ska 
finnas en sorts sammanfattning av vad man har åstadkommit och han önskar också mer 
fördjupning, vilket framgår av citatet nedan:

Kanske att man tänker ut något mer så att säga del i programmet som är ännu mer KBT. 
Kanske, dels att man har fler övningar helt enkelt. Så att man kan gå vidare och om man 
har kommit kanske några steg så att säga så kanske man kan få möjlig att så att säga få 
andra uppgifter. (Mats)

Information om andra behandlingsformer finns på Alkoholhjälpen och är en komponent 
i det utbud som samtliga användare har tillgång till. Det är dock flera av intervjuperso-
nerna som efterfrågar liknande information, vilket indikerar att materialet kanske inte är 
helt lätt att hitta på hemsidan.
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4. Diskussion

4.1 Nätbaserat stöd
En av den har studiens frågeställningar var varför användarna har valt nätbaserat stöd. 
För merparten av intervjupersonerna förefaller det inte finnas några särskilda skäl, 
utan att det har mest handlat om slumpen. Man letade efter råd på internet och hittade 
Alkoholhjälpen. Anonymitet (Klingeman, Sobell, Barker, Blomqvist, et al. 2001) och 
tillgänglighet (Carlbring & Andersson, 2006) har lyfts fram i tidigare studier som viktiga 
motiv till varför personer väljer nätbaserad behandling. Tillgänglighet nämns av flera av 
intervjupersonerna. Det handlar delvis om tillgänglighet i bemärkelsen att det är svårt att 
geografiskt ta sig till behandling, men kanske ännu oftare om tillgänglighet i aspekten 
tid. Internetbaserad behandling i asynkrona form som Alkoholhjälpen består av innebär 
att det blir enklare för deltagarna att anpassa behandlingen till sina arbetstider eller 
ansvar för och omsorg om sina barn. Möjligheten att vara anonym har också varit ett 
viktigt skäl till varför man har valt nätbaserad behandling. Det kan handla om att man 
känner skam och att man därför inte vill bli igenkänd vilket man riskerar att bli om man 
går till exempelvis vårdcentralen eller ett AA-möte. Anonymiteten blir också en möjlig 
väg för vissa av deltagarna som är föräldrar och som känner oro för att socialtjänsten ska 
få kännedom om deras problematiska alkoholkonsumtion.

En tredje orsak som återkommer i intervjuerna handlar om synen på den egna problema-
tikens allvarlighetsgrad. Den nätbaserade formen som Alkoholhjälpen har erbjudit har av 
en del av deltagarna uppfattats som mer lämplig för just deras begränsade problematik. 
Socialtjänsten eller AA uppfattar man vara till för personer med mycket svårare problem. 
Beskrivningarna stödjer tidigare forskning som visat att internetbaserade interventioner 
når personer som inte annars nås av eller är intresserade av den ordinarie beroendevården 
(Sinadinovic et al., 2010).

4.2 Användningen av Alkoholhjälpens delar
Den andra frågeställningen i studien handlar om hur användarna har använt Alkohol-
hjälpens olika delar. Intervjuerna i denna studie gjordes ungefär två år efter att deltagarna 
arbetat i programmet. För flera av dem innebär detta att de har svårt att minnas vad de 
gjorde och hur innehållet såg ut. Den här studien designades utifrån en föreställning om 
att deltagarna skulle kunna ge mycket mer konkreta beskrivningar av hur de arbetat med 
programmet. Några av deltagarna har kunnat ge sådana beskrivningar, men det är ändå 
slående att så många helt enkelt inte minns. Vill man få kunskap om hur användare av 
nätbaserade behandlingsprogram arbetar med de olika delarna behöver man således en 
annan studiedesign.
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I en studie som baseras på intervjuer med behandlare från bland annat Alkoholhjälpen, 
framkommer att nätbaserad behandling skapar tid- och tempomässiga förutsättningar 
som skiljer sig från traditionell behandling (Ekström & Johansson, n.d.). En aspekt av 
detta är att deltagare kan gå tillbaka i materialet. Det är bara någon enstaka person som 
nämner att den har gjort detta och någon enstaka beskriver att den försökt, men att det 
varit svårt rent tekniskt att hitta. Ett konkret förslag som en av deltagarna nämner är att 
det skulle finnas en lättillgänglig sammanfattning av det man gjort i programmet och 
flera föreslår en funktion med påminnelser en tid efter man slutat med programmet. 
Dessa förslag skulle eventuellt kunna öka möjligheten för deltagarna att använda både 
texter och sina egna reflektioner mer.

Som beskrivits i rapporten tidigare och som också diskuteras i avsnittet nedan går 
åsikterna om Alkoholhjälpens olika delar isär. Diskussionsforumet är inget undantag i 
detta avseende. Intressant är att så pass många av deltagarna säger att de använt diskus-
sionsforumet för att läsa, men att de inte själva skriver. Diskussionsforumet har således 
två funktioner. Det är å ena sidan ett interaktivt forum där man kan träffa andra och 
diskutera olika aspekter av sin alkoholkonsumtion och där man kan få stöd av andra och 
kan stötta andra. Å andra sidan kan diskussionsforumet också vara ett passivt forum där 
läsaren tar del av hämtar inspiration från olika berättelser och livsöden.

4.3 Programmet, återkoppling och diskussionsforum
Den tredje frågeställningen tar sikte på användarnas uppfattningar av Alkoholhjälpens 
olika delar och vilken roll dessa har spelat. Sammanfattningsvis visar resultaten att 
åsikterna om programmet går isär. För en del av intervjupersonerna har programmet 
varit till stor hjälp och det har hjälpt dem att reflektera kring sin alkoholanvändning 
och att kartlägga sin konsumtion. Igenkänningsfaktorn i texterna förefaller vara viktig. 
De deltagare som tycker att de har känt igen sig beskriver detta som en viktig faktor och 
deltagare som tvärtom inte känt igen sig i texterna nämner det som en bidragande orsak 
till varför programmet inte har fungerat för dem. En annan kritik som förs fram handlar 
om att det har varit för mycket text att läsa. Den kartläggning av alkoholkonsumtionen 
som finns kopplad till programmet i form av en kalenderfunktion lyfts fram särskilt av 
flera av de intervjuade deltagarna. Det kan tolkas i termer av att de uppfattar kalender-
funktionen som en särskild komponent och att programutbudet snarare innehåller fyra 
delar: programmet, rådgivning, diskussionsforum och kalenderfunktionen.

Resultaten pekar också på att återkoppling från en rådgivare är viktigt för vissa deltagare 
som har fått det och beskrivs som en komponent som saknats av vissa deltagare som inte 
haft tillgång till det. Samtidigt finns det deltagare som inte tycker att återkopplingen har 
varit viktig eller att den återkoppling de har fått inte har varit till nytta.

Diskussionsforumet har för en del av deltagarna varit den viktigaste komponenten och 
för andra har det varit helt ointressant. Det kan vara ett forum där man får träffa andra i 
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liknande situation, vilket en del tycker är till hjälp. Igenkänningsfaktorn förefaller dock 
vara viktig även när det gäller diskussionsforumet. Flera av deltagarna som har intervjuats 
lyfter fram att det är viktigt att man har ungefär samma problematik för att det ska vara 
relevant med diskussionsforumet.

4.4 Skillnader och likheter
Den fjärde frågeställningen handlar om huruvida det finns skillnader i beskrivningarna 
beroende på vilken form av nätbaserat stöd användaren har använt. Som framgår av 
beskrivningen i kapitel 2 är det 20 personer som har fått tillgång till programmet med 
återkoppling från rådgivare och diskussionsforumet, 9 personer som har fått tillgång 
till programmet och diskussionsforumet och 6 personer som enbart har fått tillgång till 
diskussionsforumet. Utöver detta är det ytterligare 3 personer som från början tillhörde 
den grupp som bara hade fått tillgång till diskussionsforumet, men där det i intervjuerna 
visade sig att de efteråt hade fått tillgång även till programmet. Baserat på dessa intervjuer 
går det inte att finna några mönster i hur intervjupersonerna beskriver sin upplevelse av 
Alkoholhjälpens olika delar. Åsikterna går isär vad gäller såväl programmet som återkopp-
lingen och diskussionsforumet, men de går isär även inom respektive grupp.

4.5 Implikationer för forskning och praktik
Den här studien visar på den komplexitet som finns när det kommer till beroendeproble-
matik och behandling. Det är tydligt att deltagarna har olika uppfattningar av vad som 
är verksamt och hjälpsamt för dem. För några av dem passar textbaserat program utmärkt 
och för andra är den personliga rådgivningen det centrala. Några säger att kartläggningen 
i kalenderfunktionen har varit det viktigaste och andra menar att diskussionsforumet där 
man kan läsa om andras erfarenheter eller kommunicera med andra i liknande situation 
som en själv är det som fungerar. Det innebär att det finns flera aspekter som är centrala 
än internetbaserad behandling kontra ingen behandling eller tillgång till programmet 
kontra bara diskussionsforumet när vi talar om vilka resultat behandlingen ger och vad 
det är som ger positiva effekter för deltagarna.

I alla former av behandling av alkoholrelaterad problematik är motivation en central faktor. 
Det framkommer inte minst av studier som visar att personer på egen hand förändrar sin 
alkoholkonsumtion i hög grad (Blomqvist et al., 2007). Internetbaserad behandling i den 
form som Alholhjälpen.se tillhandahåller är mycket lättillgänglig, vilket framhålls som 
viktigt för många deltagare. Behandlingen är lättillgänglig i termer av att man kan ta del 
av den när som helst på dygnet och slipper ta ledigt från arbetet eller ordna barnvakt. Den 
är också tillgänglig i termer av att man slipper resa och ta sig till en beroendemottagning. 
Dessutom är den lättillgänglig i termer av att det är lätt att påbörja behandling. Det är 
inga köer, inga vårdavgifter och egentligen inte heller några formella krav för att man 
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ska få börja, bortsett från att man ska uppfylla vissa kriterier vad gäller alkoholberoende. 
Det innebär att det är väldigt lätt att påbörja en behandling. Som resultaten i den här 
studien visar innebär det också att för många av deltagarna är motivationen att förändra 
sin konsumtion inte alltid jättestark. Det är inget särskilt som har hänt som gör att man 
påbörjar behandlingen, utan mer en känsla av att det under en längre tid har blivit för 
mycket alkohol och att när man sökte på internet råkade man hitta Alkoholhjälpen och 
registrerade sig. Det kan jämföras med andra deltagare som i studien beskriver yttre fakto-
rer, som exempelvis en partner som ställt ultimatum eller att någonting annat som hänt 
som gör att personen fattar ett tydligt beslut. Behandlingen kan i det förstnämnda fallet 
initialt beskrivas som ett utforskande av sin egen oro för sin alkoholkonsumtion och i det 
senare fallet som ett konkret verktyg för att ändra sina vanor. Den initiala motivationen 
och en eventuell matchning mot Alkoholhjälpens olika komponenter är aspekter som bör 
studeras vidare.

Tillgängligheten i den behandlingsform som Alkoholhjälpen innebär – och som tidigare 
forskning om internetbaserad behandling också visat – möjliggör att fler människor kan 
få hjälp och att grupper som inte annars hade nåtts av beroendevården får tillgång till 
behandling. Det talar för ett fortsatt utvecklingsarbete med nätbaserade behandlingsfor-
mer för personer med problematisk alkoholkonsumtion som ett viktigt komplement till 
andra former av vård och behandling.
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Bilaga: Intervjuguide

1. Kan du berätta om dig själv och hur din familjesituation ser ut? 
  Ålder 
  Familj 
  Yrke 

2. Hur har din alkoholkonsumtion påverkat ditt liv? 

3. Hur kommer det sig att du använde det internetbaserade stödet Alkoholhjälpen? 

4. Hade du testat andra behandlingsformer tidigare? Vilka?  

5. Var det ett aktivt val att välja just nätbaserat stöd? Varför? 

6. Beskriv hur du arbetade med Alkoholhjälpen? 
  Hur ofta, när på dygnet, hur länge, etc.  

7. På vilket sätt tycker du att Alkoholhjälpen har varit till hjälp?  

8. Vilken betydelse har kontakten med alkoholrådgivaren haft för dig? 

9. Hur ser ditt liv ut idag i relation till alkoholkonsumtionen?  

10. Upplever du att du har behov av fortsatt stöd eller behandling? 
  Tänker du i sådana fall att nätbaserat stöd är aktuellt? 

11. Finns det saker som du tycker behöver förändras eller kan förbättras i 
 Alkoholhjälpen?
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