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Sammanfattning 

Bakgrund: Alkoholberoende är ett stort hälsoproblem. Det leder till lidande för såväl 

individer som familjer. Att studera omvårdnadsfaktorer som bidrar till återhämtning/nykterhet 

kan i sin tur bidra till kunskap som leder till bättre bemötande och bättre omvårdnad.  

Syfte: Studiens syfte är att belysa omvårdnadsrelaterade faktorer som medverkar till 

nykterhet hos personer med alkoholberoende. 

Metod: Studien är gjord i kvalitativ forskningstradition där intervjuer med personer från ’Det 

Fria Sällskapet Länkarna’ har varit basen för att undersöka vårt syfte. I studien används Aaron 

Antonovsky teori om Känsla av Sammanhang och Mening (KASAM) som teoretisk 

referensram. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Totalt hittades elva olika subkategorier som på olika sätt passar in under tre 

kategorier, egna faktorer, privata insatser och samhällsinsatser och familj och vänner. 

Diskussion: Kategorierna i denna studie har likheter med hur KASAM formuleras 

(begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet). Studien visar att det finns ett komplext 

samspel mellan omvårdnad, nykterhet och KASAM.  Utan vilja till förändring är det att svårt 

att uppnå nykterhet. Nykterhet grundar sig sedan i både vårdinstansers vilja att skapa 

delaktighet, förtroende och ett respektfullt bemötande med den som har beroende men / och 

också att ha ett stabilt nätverk med goda relationer med familj och vänner. Nätverk och 

relationer, antingen familj och vänner, organisationer eller god omvårdnad, ger en mening att 

hålla sig nykter. 

 

Nyckelord: missbruk, alkohol, omvårdnad, återhämtning  



  

 
 

 

Abstract 

Background: Alcohol is a major health problem. It leads to suffering for individuals and 

families. Studying nursing factors contributing to the recovery / sobriety may in turn 

contribute to the knowledge leading to better treatment and better care. The aim of this study 

is to elucidate nursing related factors contributing to the sobriety of people with alcohol 

dependence. The study is made in a qualitative research tradition in which interviews with 

people from 'Det Fria Sällskapet Länkarna' has been the basis for examining our purpose. In 

the study Aaron Antonovsky's theory of Sense of Coherence and Meaning (SOC) was used as 

a theoretical framework. Data were analysed using qualitative content analysis. In total eleven 

different sub-categories were found which in different ways fits into three categories, own 

factors, private and community efforts and family and friends. The categories found in this 

study have similarities to the formulation of SOC (comprehensibility, manageability and 

meaningfulness). The study shows that there are complex interactions between nursing, 

sobriety and SOC. Without the will to change it is difficult to achieve sobriety. Sobriety is 

based and maintaned by healthcare advisory bodies will to create participation, trust and 

a respectful treatment of those who have alcohol addiction but / and also to have a 

stable network of relations with family and friends. Network and relations with the family and 

friends, organizations or good care, gives meaning to stay sober. 

 

Keywords: addiction, alcohol, nursing, rehabilitation



1 (33) 
 

1 Inledning 

Vi är två sjuksköterskor som arbetar inom beroendevården dit personer kan vända sig för att 

få hjälp med sina alkoholproblem. De allra flesta söker på egen hand d v s de ringer själv för 

att få hjälp att komma tillrätta med sina alkoholproblem. Problemen kan se olika ut, från att ha 

ett riskbruk till ett missbruk eller alkoholberoende. De allra flesta personer får diagnosen 

alkoholberoende. 

Det vi funderat mycket på under åren är att vissa patienter behöver väldigt lite vård för att 

komma till rätta med sitt beroende och sedan hålla sig nyktra medan andra kräver mycket 

vård och gör inte några som helst framsteg. Det är cirka hälften av patienterna som behöver 

lite vård och andra hälften kräver stora vårdresurser. Det är således ett mycket tungt och svårt 

arbete att motivera patienterna att sluta dricka trots att beroendevården arbetar enligt 

evidensbaserad vård d v s det som enligt vetenskap och beprövad erfarenhet anses vara 

verksamt. Dessa evidensbaserade metoder är ofta gjorda utifrån kvantitativa studier. Då vi nu 

skall skriva en uppsats skulle det vara intressant att utifrån en kvalitativ intervjustudie få ta 

del av patienternas egna erfarenheter av vad som varit till hjälp att sluta dricka alkohol.  

Socialstyrelsen (2007) uppger att det idag finns ett ökat behov av stöd för alkoholmissbrukare 

då alkoholpolitiken i Sverige har ändrats under de senaste åren (aa). Det betyder att samhället 

i dag har en ökad kostnad när det gäller vad som kommer i kölvattnet av vad alkoholmissbruk 

medför såsom skadegörelse, somatiska åkommor, barn som far illa, psykiska åkommor för att 

nämna några. 

Det vore därför intressant att ta reda på vad som har hjälpt personer som har haft ett 

alkoholmissbruk att avstå från att dricka alkohol. Att få ta del av några personers egna 

erfarenheter kan kanske ge svar på denna fråga. Den senaste tioårsperioden så har Sveriges 

kontrollsystem (t ex tillgänglighet av alkohol genom egen import) när det gäller alkohol 

ändrats. Det innebär att det idag finns ett ökat behov av upplysande och förebyggande insatser 

och även vård och behandling. 
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2 Bakgrund 

2.1 Omvårdnad  

Omvårdnad är både en profession samt ett akademiskt ämne som baseras på vetenskapliga 

kunskaper (Ehrenberg & Wallin, 2009), där ett helhetsperspektiv skall användas i både vård 

och behandling. Kunskap om omvårdnad kan vara från erfarenheter, etiska eller estetiska. 

Sjuksköterskor har en central roll inom omvårdnad och kunskap om omvårdnad eftersom det 

är ett av hennes/hans viktigaste ansvarsområden. Utan god omvårdnad kan god hälsa inte 

uppnås och för en bra hälso- och sjukvård är omvårdnad förutsättningen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Omvårdnadsprocessen är relationen mellan patient och vårdare där teori och 

praktik skall omsättas och systematisk kunskap om patientens egen omvärld insamlas 

fortlöpande (Myringer & Persson, 1994). Syftet är att ha kunskap om patienten för att planera 

och genomföra omvårdnad (aa). 

Ett begrepp som ofta förekommer är s k evidensbaserad omvårdnad. Med detta begrepp 

menas att det inom en viss omvårdnadsforskning har vetenskapliga resultat systematiskt 

granskats och sammanställts (Willman, et al., 2006). Denna process har till syfte att erbjuda 

patienten den säkraste och mest effektiva vården med det kunskapsläge som råder just nu. Det 

betyder också att den som utför själva omvårdnaden är professionell. Vetenskaplig kunskap 

kompletteras sedan med patientens behov. Då är det möjligt att tillämpa evidensbaserad 

omvårdnad i det dagliga arbetet och kunna fatta vårdbeslut om olika omvårdnadsinsatser 

tillsammans med patienten. Detta ger en bra och säker omvårdnad för patienten samtidigt som 

den är professionell (Willman et al., 2006). 

Omvårdnadens mål är att främja hälsa och lindra lidande (Hedelin, 2006). Ett hälsofrämjande 

förhållningssätt är av stor betydelse då det gäller att förebygga psykisk ohälsa eller att förhålla 

sig till personer som drabbats av psykisk ohälsa. Ett sådant förhållningssätt bygger på 

autonomi, självbestämmande och kontroll över det egna livet ”empowerment”. Mötet och 

relationen mellan vårdare och patient är central i allt hälsofrämjande arbete (Willman et al., 

2006). 

Samtalet utgör underlag för bedömning och planering av lämpliga omvårdnadshandlingar 

(Hummelvoll, 2006). För att kunna ge stöd till patienten krävs förmåga att kunna sätta sig in i 

patientens situation och förmedla hopp (Svedberg, 2006). Hoppet är kärnan, vilket ger 
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möjlighet att utnyttja patientens egen kraft för att komma vidare. Det är också viktigt att 

belysa de närståendes roll i vården och använda sig av denna delaktighet för närstående som 

tillsammans med patienten kan ge kraft att se nya möjligheter.  

Ett för stort fokuserande på sjukdomen kan vara kontraproduktivt i detta sammanhang. För att 

sammanfatta grundvalarna för omvårdnad; 1) tillit och samvaro, 2) delaktighet och inflytande, 

3) främja hälsoprocesser och 4) värna värdighet (Svedberg, 2006). 

Centrala begrepp inom omvårdnad är också människan, själva vårdandet, hälsa och miljö (ge 

REF). Det betyder att omvårdnaden är patientinriktad efter patientens livsvärld och behov. 

Patienten betraktas som en fri individ med förmåga att göra val och ta ansvar. Själva 

omvårdnaden syftar till att främja hälsa, förebygga ohälsa samt att stärka patientens 

välbefinnande, allt grundat på evidensbaserad omvårdnad. Det går att dela upp omvårdnaden i 

uppgifter, t ex provtagning, dela läkemedel. Den andra delen är relationsskapande, t.ex. mötet 

mellan patient och vårdare där kontakten vid olika uppgifter kan leda till vårdande samtal. 

Hälsa är vårdandets centrala mål men vad det innebär är individuellt och varierar från person 

till person, men innefattar oftast strävan till välbefinnande och förmåga att leva och uppnå 

mål, små som stora. Samverkan mellan människa, omgivande miljö och hälsa är viktigt 

(Alligood & Tomey, 2010). I omvårdnadssammanhang är också själva vårdmiljön en faktor 

som inte är obetydlig i sammanhanget. I och med att vårdandet sker i den här miljön så bör 

miljön anpassas så att den främjar bästa vård (d v s tar hänsyn till säkerhet, bekvämlighet och 

integritet) (Ehrenberg & Wallin, 2009).  

2.2 Allmänt om alkoholberoende 

Att drabbas av ett missbruk eller ett alkoholberoende är idag mycket vanligt, vilket i sin tur 

kan leda till hög sjuklighet och dödlighet. Det dör ca 6000 personer per år p.g.a. av sitt 

alkoholintag, genom bl a självmord, och somatiska sjukdomar. Det är betydligt fler än de 

personer som dör i trafikolyckor varje år. Alkoholkonsumtionen har i Sverige genomgått olika 

faser. På 1800 talet var det Svenska ”supandet” legendariskt. På tidigt 1900 tal var 

nykterhetsrörelsen stor i Sverige och i detta skede infördes motboken 1917 som gjorde att 

alkoholkonsumtionen minskade. När sedan motboken avskaffades 1955 så ökade 

konsumtionen igen (Heilig, 2004).  
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De flesta människor dricker alkohol vid festliga tillfällen och kan också dricka på ett 

”normalt” sätt, vilket innebär socialt drickande utan att bli berusad. När blir då alkohol 

skadligt och hur stor kan alkoholkonsumtionen vara utan risk för alkoholskador? Enligt 

’Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning’ går gränsen vid 7 gram alkohol och 

dag, vilket är ekvivalent med en lättöl (CAN, 2010). Redan vid 20 gram alkohol, som är en 

starköl har leverskador påvisats hos kvinnor. Hos män ligger samma risk vid 40 gram alkohol, 

vilket motsvarar två burkar starköl. Vid ett intag av en flaska vin dagligen, 70 gram alkohol så 

medför det en stor risk för svåra alkoholskador (Heilig, 2004). 

Att sluta med sitt missbruk kan gå till på olika sätt, liksom att bibehålla sin nykterhet. För att 

få en bestående livsförbättring är de för de allra flesta viktigt att kunna hålla sig nykter. 

Många som söker hjälp p.g.a. av sitt alkoholproblem har en önskan att kunna dricka 

kontrollerat. Det är dock relativt få som klarar av att kunna dricka kontrollerat om de har 

utvecklat ett alkoholberoende. (Heilig, 2004). 

Ett alkoholberoende påverkar ens liv på många olika sätt, både psykologiskt och fysiologiskt 

(Socialstyrelsen, 2007). Speciellt dokumenterat är sömnen och de sömnproblem som kan 

uppstå (Roehrs & Roth, 2001). Här ingår också ens vakentillstånd under dagen som då 

påverkas negativt. 

Alkoholberoende är ofta ”toppen på isberget” och det är därför vanligt med andra problem 

som depression, ångest eller andra psykiska problem i kombination med alkohol. De olika 

problemen måste behandlas var för sig och själva alkoholberoendet kanske bör komma först i 

denna behandlingskedja. (a.a) 

2.2.1 Vad menas med beroende och missbruk av alkohol? 

Inom sjukvården används diagnosklassifikationer ICD-10 eller DSM-IV. Missbruk enligt 

DSM-IV kräver att alla fyra kriterierna är uppfyllda under ett och samma år. För beroende 

krävs att tre av sju kriterier är uppfyllda under ett och samma år. För beroende enligt ICD-10 

gäller att tre av sex kriterier ska vara uppfyllda. 
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2.2.2 Missbruk och beroende enligt DSM-IV 

Missbruk 

• Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att 

fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet 

• Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis 

vid bilkörning eller i arbetslivet 

• Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket 

• Fortsatt användning trots återkommande problem 

Beroende 

• Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt 

•  Abstinensbesvär när bruket upphör 

•  Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs 

•  Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget 

•  Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av 

alkohol eller narkotika 

• Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas 

• Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador 

Beroende enligt ICD-10  

• Stark längtan efter drogen. 

•  Svårighet att kontrollera intaget. 

•  Fortsatt användning trots skadliga effekter. 

•  Prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser. 

• Ökad tolerans. 

•  Fysiska abstinenssymtom  

När det gäller alkoholberoende så finns det två typer av tänkbara förlopp, typ I och typ II. Vid 

typ I så är alkoholdebuten relativt sen (efter 25 års ålder), skuldkänslor är vanligt 

förekommande för sitt alkoholintag, eventuellt så finns det också ett blandmissbruk med 

benzodiazepiner, vidare är personlighetsmässig introversion och dependens vanligt. Vid typ II 
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så är debuten ofta tidig (före 25 års ålder), ”tillfällen söks för att dricka”, ofta förekommer 

slagsmål och tidig kontakt med rättsväsendet. Det finns också ett s k sensationssökande och 

låg s k ”harm avoidance”. Antisocial personlighetsstörning och nyttjande av andra droger än 

alkohol är vanligt (Heilig, 2004). 

2.3 Behandlingsmetoder 

Vad är det då som gör att man vill sluta dricka alkohol och förbli nykter? Det finns en del 

kunskap om vilka former av metoder eller kanske bättre uttryckt vilka vägar som kan leda till 

ett nyktert liv. Ofta kan detta delas upp i olika behandlingar för att kunna sluta; tidig upptäckt, 

samtal och terapi, medicinering och till sist avgiftning. Dessa fyra olika behandlingar kan 

sedan ske på olika sätt, t ex i primärvården, hemma, på sjukhus, alkoholmottagningar och vad 

som är bäst för den vårdsökande. De olika behandlingarna kan naturligtvis också användas i 

kombination. En inte helt obetydlig andel av dem som har utvecklat ett alkoholberoende 

hjälper sig själva till ett bättre liv. Organisationer som AA (Anonyma Alkoholister) och Det 

fria sällskapet länkarna är exempel på organisationer som efter att någon själv har sökt upp 

dem får hjälp med sitt beroende genom att hjälpa sig själv. Det är såklart en tunn gräns med 

vad som menas med att hjälpa sig själv och samtidigt få hjälp från andra med t ex 

motiverande samtal. (Socialstyrelsen 2007) 

2.3.1 Tidig upptäckt 

Går det att tidigt se att någon har ett uttalat problem med alkohol så kan detta leda till att 

alkoholproblemen senare i livet kan minskas. Här har t ex primärvården en viktig uppgift 

genom t ex intervjuer, frågeformulär men också provtagning och analys kan ge ett svar på 

vem som är i riskzonen. Enligt de studier som gjorts är det en mycket stor andel av 

befolkningen som är i riskzonen, en amerikansk studie visar att 1 av 5 män och var tionde 

kvinna ligger i riskzonen (Manwell et al., 1998). 

En typisk behandling här är t ex ett informationsmöte, men också kanske några möten med 

motiverande samtal och intervju. Här är dessa ”möten” inte riktade individuell till någon utan 

sker normalt sett i grupper. Forskningen visar på ett starkt samband mellan tidig upptäckt och 

goda resultat i att alkoholintaget minskar (Miller & Wilbourne, 2002). 
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2.3.2 Samtal och terapi 

Motiverande intervju Motivational Intervju (MI), är en samtalsmetod som används mycket 

inom missbrukarvården generellt. Det finns ett släktskap mellan MI och ”empowerment” vad 

gäller tankar och idéer. Motiverande intervju går ut på att möta patienten där patienten 

befinner sig i förändringsprocessen just nu (icke beredd, ambivalent, beredd) d v s att vara 

följsam och att inte gå fram för snabbt. Ett samtal där patienten är i centrum ger tillgång till 

patientens egna resurser bl a genom att undvika ”motstånd”. Målet är att på ett ändamålsenligt 

sätt hjälpa patienten till förändring (Ivarsson et al., 2010). 

Träning i att hantera sitt liv genom t ex social träning kan ge goda resultat för att minska en 

persons alkoholintag (Mattick & Jarvis, 1993). Kognitiv beteendeterapi är också en metod 

som kan ge goda resultat, dock verkar det vara så att resultaten är bättre för personer med inte 

alltför allvarliga alkoholproblem (Miller & Willbourne, 2002). Återfallspreventionskurser är 

en evidensbaserad metod som används mycket inom beroendevården. Den bygger på kognitiv 

beteendeterapi och är en serie behandlingsinsatser som syftar till att bibehålla en genomförd 

beteendeförändring och förebygga återfall i drickande (Saxon & Wirbing, 2004). 

Framgångsrikt är också s k familjeterapi, speciellt i de fall där orsaken till missbruket är 

problem inom familjen. Familjeterapi syftar till att förbättra relationer, både inom själva 

familjen och hans/hennes nätverk. Detta ger en positiv effekt på patientens psykiska hälsa 

(Hansson, 2001). 

2.3.3 Medicinering 

Det är lockande att försöka finna den medicin som direkt får en person att sluta med sitt 

beroende. Mycket forskning läggs också på att hitta sådana mediciner, eftersom en stor del av 

befolkningen kan ha nytta av en sådan. Tyvärr finns inte denna medicin men däremot finns 

det mediciner som kan hjälpa till med att bryta ett beroende eller att minska ett eventuell 

”sug” efter att dricka alkohol. Mediciner som används är Revia (Naltrexone), Campral 

(Acamprosate), Antabus (Disulfiram) men även annan psykofarmaka kan användas i 

kombination, speciellt då antidepressiva mediciner (t ex Zoloft) (Heilig, 2004). 

Många vetenskapliga studier har studerat effekten av dessa mediciner (Volpicelli et al., 1992; 

O'Malley et al., 1992; Swift, 1999). Slutsatserna är dock att medicinering har visat sig vara 
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speciellt verkningsfull om behandlingen kombineras med samtal och terapi (Hammarberg et 

al., 2004). 

2.3.4 Avgiftning 

Många personer med alkoholproblem kan behöva en period för avgiftning, helt enkelt för att 

de har ett fysiskt beroende. Vanligen sker en sådan behandling under mer ordnade former på 

en avdelning med speciella kunskaper. Avgiftningen som sådan har också en stor inverkan på 

hur mycket alkohol som den behandlade person intar efter en viss tid (Heilig, 2004). 

2.3.5 Självläkning 

Självläkning kanske inte är en behandlingsmetod, men för någon med missbruksproblem är 

det en möjlig utväg. Hur självläkning skall användas inom vården är bilden just nu splitrad 

(Socialstyrelsen, 2007). Det har dock konstaterats att en stor del av personer med 

missbruksproblem har funnit en egen väg ur sitt missbruk, främst när det gäller lättare 

missbruk, utan hjälp av vården eller annan behandling (Blomqvist, 2009). 

Att ta sig ur ett alkoholmissbruk är enligt socialstyrelsen en långvarig process som ser olika ut 

för varje person. Det finns både negativa (t ex tragiska händelser) och positiva orsaker (t ex 

familjebildning) till att en självläkningsprocess påbörjas (Blomqvist, 2009).  

Det finns i dag ett stort behov enligt socialstyrelsen av att utveckla ett attraktivt sätt att hjälpa 

personer med ett alkoholmissbruk så att de inte behöver på egen hand försöka bli av med sitt 

missbruk utan att vården kan finnas där i den läkande processen.  

Det är viktigt att den vård som ges är baserad på kunskap d v s vetenskapliga studier, s k 

evidensbaserad. I texten om de nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg som kom 

från Socialstyrelsen (2007) är också baserat på ”vetenskap och/eller beprövad erfarenhet”. 

Innehållet i texten är sammanfattande om kunskapsläget inom området där också kunskapen 

har värderats och klassificerats för att kunna ge rekommendationer för vård, behandling och 

omsorg. Det finns också förslag på mätbara kvalitetsindikatorer. 
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3 Problemformulering 

Alkoholberoende är ett stort hälsoproblem i samhället som leder till lidande för såväl 

individer som familjer. Att drabbas av ett missbruk eller ett alkoholberoende är idag mycket 

vanligt, vilket i sin tur kan leda till hög sjuklighet och dödlighet. Det dör ca 6000 personer per 

år p.g.a. av sitt alkoholintag, genom bl a självmord, och somatiska sjukdomar. Det är betydligt 

fler än de personer som dör i trafikolyckor varje år.  För att någon skall sluta med sitt 

alkoholberoende måste ett beslut fattas om att sluta dricka alkohol, alltså ett enskilt 

individuellt beslut som sedan är grunden för att hålla sig nykter. En del personer fattar detta 

beslut helt själv och en del behöver hjälp med att fatta detta beslut. Det finns ingen forskning 

som hänvisar till en säker metod för att bli nykter. Det finns ett flertal behandlingar som kan 

leda till nykterhet men vad som fungerar för den enskilda personen är helt och håller 

individuellt. Att förstå vilka behandlingar som kan vara till hjälp och hur ett beslut att vilja bli 

nykter växer fram kan ge kunskap om hur personer med alkoholmissbruksproblem fattar detta 

beslut och därmed ge vägledning om bättre omvårdnad för att komma till detta beslut. 

4 Syfte 

Studiens syfte är att belysa omvårdnadsrelaterade faktorer som medverkar till nykterhet hos 

personer med alkoholberoende. 

5 Teoretisk utgångspunkt 

I studien används Aaron Antonovsky teori om ”Känsla av Sammanhang och Mening”, 

(KASAM) som teoretisk referensram (Antonovsky, 1991). Aaron Antonovsky föddes 1923 

och var professor i medicinsk sociologi. 1970 fick hans arbete ett nytt mål då han 

uppmärksammade en grupp kvinnor som alla överlevt koncentrationsläger och trots detta 

hade en ganska god psykisk hälsa. Att överleva en koncentrationslägervistelse under flera år 

påverkar den psykiska hälsan. Bland dessa kvinnor var det många som kunde leva sina liv 

med god psykisk hälsa. Antonovsky lade utifrån detta grunden till den salutogena frågan som 

handlar om varför en del människor klarar av stora påfrestningar i livet och även utifrån dessa 

kan växa och utvecklas. KASAM, Känsla av sammanhang speglar livet och dess 

påfrestningar. Det väsentliga i KASAM är tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 
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meningsfullhet. En människa med hög KASAM klarar av livet bättre än en människa med låg 

KASAM (Antonovsky, 1991). 

Det finns studier som visar att en hög KASAM gör att det går lättare att ta sig ur ett 

alkoholmissbruk och att inte hamna i den situationen (Midanik et al, .1992). Trots att 

KASAM är något som har sitt usprung inom sociologi är kopplingen mellan omvårdnad och 

KASAM intressant, d v s kan omvårdnad ge en högre KASAM och därmed ge möjligheter till 

att vara och förbli nykter?  

Ett sammanhang mellan olika händelser och hur detta hanteras ger meningsfullhet. Hur 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet påverkar en människa är en viktig förklaring 

till hur svårigheter klaras av i livet. Genom att använda KASAM i studien så tydliggörs vad 

som gör att vissa människor behöver lite hjälp och andra behöver mer hjälp för att bli nyktra 

alkoholister. 

Antonovsky menar att under hela livet pendlar hälsostausen mellan fullständig hälsa och 

fullständig ohälsa (Antonovsky, 1991). KASAM enligt Antonovsky är; 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som utrycker i vilken utsträckning 

som man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) 

de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta 

de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang.” (Antonovsky, 1991, s.41) 

Begriplighet innebär en förmåga att bedöma och förklara det som händer. Finns en förmåga 

till hög begriplighet så går det att förutsäga händelser och hantera alternativa förklaringar om 

detta misslyckas (Antonovsky, 1991). Med hanterbarhet menas en styrka som ger kraft att 

klara av påfrestningar själv eller med hjälp av andra hantera dessa händelser. Hög 

hanterbarhet ger större möjlighet att hantera påfrestningar och ta emot hjälp och sedan se detta 

som en tillgång. Det finns olika sätt att hantera olika situationer utan att tappa fotfästet 

(Antonovsky, 1991). Meningsfullhet är det som skapar en känslomässig innebörd och det är 

det som är drivkraften i livet och är den viktigaste delen i de tre komponenterna begriplightet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991).  
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6 Metod 

Denna kvalitativa studie utgår från människors egna upplevelser av missbruk och erfarenheter 

som bidrar till beslutet att sluta sitt misbruk och att förbli nykter. Kvalitativ forskning grundar 

sig på observationer och/eller intervjuer (Dahlberg, 1997), där en typisk kvalitativ studie 

försöker fånga förståelsen för ett visst skede eller begrepp i de undersökta personernas tankar 

och idéer, vanligen intervjuas/filmas/fotograferas personer vars svar sedan kategoriseras som 

till slut ger en samlad bild vad de egentligen sagt. Den här studien är inget undantag utan är 

gjord i kvalitativ forskningstradition där intervjuer har varit basen för att undersöka vårt syfte. 

Genomgående är inspirationen fenomenologi. 

Fenomenologin försöker hitta händelser/fenomen (Bengtsson, 2001) och således kan den 

därför göra rättvisa åt det som våra informanter berättar om, sina egna upplevda erfarenheter 

av vad som har varit till hjälp för att kunna sluta dricka alkohol. För detta krävs öppenhet, 

följsamhet och känslighet och att inte ta något för givet vare sig vetenskapliga teorier, sunda 

förnuftet eller åsikter.  

Att vara följsam och flexibel är av central betydelse samt att det finns en ödmjukhet och 

respekt för det som skall studeras (Dahlberg et al., 2008). Fenomenologin är en 

erfarenhetsfilosofi som både försöker att utgå från den naturliga erfarenheten samt att göra 

den rättvisa. Enligt Husserl (i Bengtsson, 2001) skall grundorsaken undersökas, d v s gå 

tillbaka till saken själv. Det som gäller är att göra full rättvisa åt det som undersöks, det är 

själva saken som ger oss tillgång genom erfarenheter. (Bengtsson, 2001).  

6.1 Datainsamling och urval 

Valet av informanterna gjordes med ett s.k. strategiskt urval. Detta är en vanlig metod då 

målgrupp och vad studien skulle undersöka är bestämt från början (Trost, 2005, se vidare 

metoddiskusion om urval, 8.2). Urvalet betyder att informanter väljs som förväntas ha mycket 

kunskap om det valda ämnet (Holme & Solvang, 1997) och som därför kan ge bra och 

relevant information. 

Informanterna som ingick i studien utsågs från ”Det Fria Sällskapet Länkarna”, där 

sällskapet kontaktades via brev, mail och per telefon (se Bilaga 2) för att berätta om studien 

och att intresserade deltagare söktes. Länkarna är en organisation som jobbar utåt och vill 
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berätta om och hjälpa personer med missbruksproblematik. En av deras främsta arberssätt är 

att andra skall hjälpas på det sätt som de själva har blivit hjälpta, d v s att vara tillgängliga och 

vara en god medmänniska som ser människan bakom alkoholismen. Alla inpressade som 

anmälde sig som informanter kontaktas med informationsbrev om vilka frågor som önskades 

svar på (se Bilaga 3). Ett heterogent urval av män och kvinnor i olika åldrar som tidigare har 

haft ett alkoholmissbruk/alkoholberoende, men som nu är nyktra sedan minst ett år tillbaka 

eftersträvades. Alla som anmälde sig uppfyllde dessa villkor och deltog sedemera i studien. 

Informanterna var fem kvinnor och tre män i åldrarna 37 till 66 år. De hade varit nyktra från 1 

år och 4 månader till 14 år.  

Trots att kvalitativa forskningsintervjuer inte bör vara alltför strukturerade kan ändå några i 

förväg bestämda frågeområden användas (Dahlberg, 1997). Enligt en s.k. intervjuguide 

(Trost, 2005), användes en huvudfråga som följdes upp med ett flertal följdfrågor. 

Informanterna fick vara med och bestämma tid och plats för när intervjuerna skulle äga rum, 

vilket enligt Dahlberg (1997) kan minska risken att de skall hamna i ett underläge gentemot 

oss som intervjuar. Informanterna önskade genomföra intervjuerna i deras möteslokaler, d v s 

i Sällskapet Länkarnas Lokaler. De intervjuade personerna fick själva välja rum och som ett 

resultat av detta genomfördes intervjuerna i flera olika rum. 

Intervjuerna spelades in på audioband för att därefter transkriberas till text på papper. Under 

intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 3). Sammanlagt åtta personer intervjuades. 

Intervjuerna pågick från trettio minuter upp till en timme. 

6.2 Analys 

Inom den kvalitativa forskningen så kan fokus vara på manifest eller latent innehåll i 

materialet. Det manifesta innehållet är det som faktiskt sägs utan att tolka och/eller fästa sig 

vid eventuella underliggande betydelser. I en latent innehållsanalys undersöks den 

underliggande betydelsen mer grundligt, d v s det som ”sägs mellan raderna” (Graneheim & 

Lundman 2003). Detta innebär att lyssna på vad informanten säger och även det 

underliggande för att hitta mönster. Under arbetet är det viktigt att vara medveten om sin egen 

förförståelse så att ’materialet’ påverkas så lite som möjligt. Vår analys av data grundar sig på 

den uppdelning som föreslås av Graneheim & Lundman (2003), där en tabell med följande 

rubriker/indelningar av intervjuernas analys är av central betydelse; 1) Meningsbärande enhet, 



13 (33) 
 

2) Kondenserad enhet, nära betydelsen i texten, 3) Kondenserad enhet, tolkning av 

underliggande betydelse, 4) Subkategori och 5) Kategori. 

Arbetet i denna studie följde arbetsgången enligt Graneheim & Lundman (2003), d v s 

intervjuerna spelades in, transkiberades och lästes sedan upprepade gånger. Efter det lyftes 

meningsbärande enheter ut, vilket innebär att en del av en text lyfts som är relevant utifrån 

syftet med studien (att belysa omvårdnadsrelaterade faktorer som medverkar till nykterhet hos 

personer med alkoholberoende). De meningsbärande enheter numrerades så att det går veta 

vilken intervju enheten kommer ifrån, för att se helheten och lyfta fram citat. Enheterna fördes 

här över till ett nytt dokument för att kuna kondenseras till mindre beståndsdelar, utan att 

ändra på innebörden. Det ”nya” materialet lästes upprepade gånger för att hitta gemensamma 

påståenden samt påståenden som skilde sig åt. Enheter som hade samma innebörd 

grupperades i subkategorier och under arbetets gång så bytte enheter i de olika 

subkategorierna plats för att till slut hamna där likheten är som störst. Utifrån subkategorierna 

delades dessa in i tre olika kategorier egna faktorer, bemötande, samt omgivningen. (se 

Tabell, Bilaga 1).Beskrivningarna av dessa tre olika kategorier utgjorde grunden för resultatet. 

6.3  Etiska överväganden 

Viktigt inom alla typer av studier inom det här området är att det finns en humanistisk 

värdegrund. Detta innebär att människors värdighet tillgodoses och att informanternas 

integritet och självbestämmande respekteras (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna 

genomfördes på så sätt att de som intervjuades informerades om studiens syfte och att de fick 

reda på att intervjun var frivillig och att den när som helst kunde avbrytas. 

Vetenskapliga studier i Sverige har som grund att etiska principer som Vetenskapsrådet (VR) 

fastställde 2002 skall följas:  

• Informationskravet; vilket innebär att deltagarna skall få information om vad 

uppgiften innebär samt att det är helt frivilligt att delta. Även så skall deltagarna få 

information om var studien genomförs och även kontaktuppgifter till ansvarig 

forskare. 

• Samtyckeskravet: innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan i 

forskningen.  
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• Konfidentialitetskravet; innebär att det som deltagarna delger forskaren inte kommer 

att delges andra utan avidentifiering samt kommer att förvaras på ett sätt som gör att 

det ej är tillgängligt för obehöriga. 

• Nyttjandekravet; innebär att informationen inte kommer att användas annat än till 

forskningsändamål. 

Ytterligare en rekommendation från VR (Vetenskapsrådet, 2002) är att 

undersökningsdeltagare får ta del av etiskt känsliga avsnitt innan de publiceras och att 

undersökningsdeltagarna ges information om var studien kan inhämtas när den blivit 

publicerad. 

Två begrepp är speciellt viktiga att beakta för denna typ av studie; konfidentialitet och 

tystnadsplikt. Dessa begrepp gör att de intervjuades identitet bl.a. inte kan röjas genom att t ex 

de intervjuade tilldelades ett nummer. Detta nummer användes vid citat t ex. Alla uppgifter 

har behandlats konfidentiellt. Tystnadsplikten innebär att identiteten av dem som intervjuats 

inte går att avanonymisera. Information om vilka som intervjuats, vilka som inte varit med 

eller vilka som avbrutit sina intervjuer är också konfidentiellt. Information som getts 

skriftligen kan ses i bilaga 2.  

7 Resultat 

Utifrån det analyserade materialet har elva olika subkategorier lyfts fram som sedan passar in 

under tre kategorier (egna faktorer, privata insatser och samhällsinsatser,  familj och 

allmänhet). Subkategorierna beskriver vad de intervjuade har haft för egen uppfattning om 

vad som gjorde att de slutade sitt missbruk. 

7.1 Egna faktorer 

I kategorin egna faktorer finns subkategorierna motivation, negativa konsekvenser, fullfölja 

behandling, ärlighet samt insikt. Dessa olika subkategorier har alla att göra med den egna 

förmågan att kunna förklara och förstå sammanhang. Om en förståelse finns för hur saker och 

ting hör ihop så kan också möjligheterna till förändring förstås.  
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7.1.1 Insikt, ärlighet och motivation 

Att ha insikt om något har ett starkt samband med varandra, som att förstå konsekvenserna av 

sitt handlande och kunna erkänna för sig själv att nyttjande av alkohol är ett problem för 

personen. Konsekvensen ger motiv för at förändra sin situation och förhållandet till alkohol. 

Informanterna utrycker detta på  olika sätt Insikten om att bli nykter är en befrielse, samtidigt 

som det krävs väldigt mycket arbeta med sig själv för att bli nykter. När nykterheten är det 

enda alternativet för att fortsätta leva så har nått en bra bit på vägen mot det nyktra livet. 

Många kommer till insikt själva, tillsammans med andra människor eller genom händelser. 

Att inse att livet som delvis har varit uppbyggd på lögner mot t ex anhöriga kan vara 

ytterligare en orsak att fortsätta dricka.  

Att vara ärlig mot sig själv är ett första steg mot nykterheten beskriver flera av informanterna. 

Ljuga för sig själv uppger många är lätt. För många så är ärligheten mot sig själv svår att 

hantera och speciellt svårt är att se sitt eget missbruk/beroende.  

”Och det är ju så här också att jag är ganska öppen och har varit öppen gentemot mina barn 

och min äldsta dotter hon blir tjugotre och innan jag träffade min nuvarande sambo så var 

det hon som märkte om det var någonting på gång och då brukade jag säga det att nu drar 

det i tarmen eller nått sånt.” (2) 

Att vara ärlig mot sig själv är det som krävs för att bli nykter. Då kan är det möjligt att ta tag i 

sina problem, med eller utan hjälp.  

”Vill individen själv bli nykter då finns det en möjlighet vill han inte då finns det inte en 

chan”s(1) 

Att stå emot impulser att inte ta till alkohol som många gånger har varit den bästa vännen är 

svårt och kräver mycket av en människa att möta. Det är lätt att glömma orsaker till varför 

människor dricker alkohol. Det är därför nödvändigt att komma fram till vad alkoholen har 

fyllt för funktion, enligt många av informanterna är det av stor vikt att bearbeta detta. 

” vi förnekar ju in i de längsta alltså tills man ger upp helt enkelt ..man måste ge upp och be 

om hjälp att nu orkar jag inte längre..man måste nå sin botten”(8). 
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Att motivationen, d v s en vilja till förändring, är en viktig del framkommer hos 

informanterna. Informanterna uppger olika saker som gör att de har hittat sin motivation. 

Många beskriver negativa konsekvenser utifrån dramatiska händelser, t ex att ens hem hittas i 

spillror och inte komma ihåg vad som hänt, att mista sina barn eller att inte orka fortsätta leva 

som tidigare kan bli motivation till en förändring. Informanterna beskriver hur motivationen 

har blivit en viktig del i att försöka komma till nykterhet.  

” jag fick ju den hjälpen som passade mig och jag var väl också väldigt motiverad att ta den 

hjälpen jag fick när jag väl kom så långt när jag själv hade gett upp..liksom sagt att..släppa 

taget..eller vad man nu säger..alltså jag fick viljan att försöka förändra mig så jag fick ju den 

från först början”(8) 

Att inse att hjälp kan behövas och att aktivt söka den är ett en viktig del, då är även 

motivationen hög. 

”Ja jag fick ju nog jag hade ju nått min botten, jag mådde så jävla dåligt av det jag höll på 

med så att till sist så blev det en dag, nu är det färdigt alltså. Och det var ju det som gjorde 

att jag tog kontakt med länkarna för jag fixade ju inte det själv.” (1) 

7.1.2 Negativa konsekvenser 

Negativa konsekvenser är en stor orsak till att sluta dricka, men det kan också vara en orsak 

för att fortsätta att dricka. När allt går en emot så kan det för många utgöra en orsak till att 

faktiskt fortsätta att dricka. Många beskriver negativa konsekvenser utifrån dramatiska 

händelser, t ex att ens hem hittas i spillror och inte komma ihåg vad som hänt, att mista sina 

barn eller att inte orka fortsätta leva som tidigare kan bli motivation till en förändring.  Många 

beskriver ett smygande med alkoholen. I takt med att alkoholen blir alltmer frekvent i 

vardagen så kan det leda till ett smygande med drickandet ofta p g a att många känner både 

skuld och skam över att de dricker för mycket. Många beskriver en oro för att supa ihjäl sig 

samtidigt som alkoholen blir ett sätt att stå ut med oron för både sin egen hälsa men också för 

barn, anhöriga och ekonomi. Informanterna beskriver det som en balansgång med vad som 

leder till vad och att det ofta är rätt tid och plats som avgör huruvida framgång nås eller inte. 

”jag drack när jag kom hem alltså för att lugna ner mig för att orka och det blev mer och mer 

det började ju på fredagar och lördagar och sen söndagar och sen nån gång mitt i veckan och 
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sen accelererade det och det var faktiskt min dotter som sa att mamma du är ju alkoholist” 

(8). 

” för kroppen säger ifrån och att det är en progressiv sjukdom alkoholen också d v s det blir 

värre och värre för varje gång man skall avgifta sig liksom och man märker fysiskt och 

psykiskt att man mår sämre för varje gång.”(6). 

7.1.3 Fullfölja behandlingsinsats 

Att fullfölja sin behandling är också viktigt, många menar att det är en förutsättning för att 

lyckas med nykterheten. Flera av informanterna beskriver att de blivit tvingade till behandlig. 

En del upplever det som positivt, men de allra flesta tycker att det har en negativ inverkan att 

tvingas till något som inte har varit självvalt. Det framkommer dock att allt sammantaget har 

varit bidragande till att nykterhet har uppnåtts. Alla behandlingar, möten med människor som 

lyssnar är viktigt och kan bidra till nykterhet. När detta händer är olika för alla.  

”Jo det är ju det sen efter behandlingen den har jag ju fått här på länkarna jag ser det som 

efter behandling den skall ju pågå hela livet.” (4) 

En del upplever många år av alkoholmissbruk med många olika behandlingar som av 

samhället upplevs som bortkastat, men som till slut blir avgörande för den här människan. 

Efterbehandling är något som bör finnas då det ofta tar en längre tid att förändra ett 

problembeteende. För att genomgå en behandlingshemsvistelse som ofta pågår under några 

intensiva veckor krävs en längre tids eftervård. Det finns annars en stor risk att återgå till 

tidigare problembeteende. En livsstilsförändring är av stor vikt då det annars är lätt att återgå 

till vänner som oftast är missbrukare och då startar missbruket igen. Att hitta en ny identitet 

och nya vänner som inte dricker är ofta det allra svåraste beskriver flera av informanterna. 

 Dagbehandlingen hjälpte mej för det var ju eftervård en gång i veckan i ett års tid. Och det 

var ett ställe i Stockholm och det är nyktra alkoholister som är terapeuter så då klarade jag 

en nykterhet på två år. Mina första år här kontaktade jag försäkringskassan har ni inga 

aktiviteter systugor vad son helst för dom som är nyktra och vill vara nyktra för att ha 

någonting att göra finns ju inget. Vi måste ha någonstans att ta vägen jag är lyckligt lottad 

som har länkarna men åter igen jag har ingenting att göra med händerna. (3) 
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7.2 Privata insatser och samhällsinsatser 

Till kategorin privata och samhällsinsatser hör Länkarna, AA (Anonyma Alkoholister), 

vården, samt socialtjänsten. Med hjälp av andra så ökar förmågan att klara av svåra 

situationer. Att tillhöra en gemenskap som både Länkarna och AA kan ge är en viktig del för 

att kunna hantera det som är svårt vid ett alkoholberoende. Att orka söka sig till Länkarna 

eller AA innebär ett eget engagemang som är en viktig för att bli nykter. Genom att ta kontakt 

med någon av dessa organisationer så har man som person tagit ett stort steg framåt. Då kan 

det också vara en god hjälp att erbjudas hjälp från vården och socialtjänsten.  Många har 

upplevt ett stöd av vård och socialtjänst lika många har känt precis tvärtom. Att saker händer 

och att det inträffar precis i rätt tid verkar vara avgörande för hur det kommer att se ut framåt 

för personer men alkoholproblem.  

7.2.1 Länkarna och AA (anomyma alkoholister) 

Stöd av andra är viktigt och ser ofta olika ut. Flera av informanterna uttrycker att bemötandet 

spelar en avgörande roll för utgången av behandlingen. Många upplever en känsla av 

sammanhang (KASAM) av detta, vilket verkar vara den viktigaste faktorn till att söka sig till 

Länkarna.  

Det är ju ödet som spelar in att allting händer på rätt tid och plats. Så i dag är länkarna min 

trygghet.(2)  

Flera av informanterna känner en trygghet över att möta människor som har liknande 

upplevelser. Att få möta människor som har varit med om liknande situationer är en viktig del 

berättar flera av informanterna  

Dom första ja tre åren var det helt klart min envishet och min övertygelse. Att jag har kommit 

så här långt är helt klart Länkarna.(2) 

Samtliga informanter menar att få hjälp av nyktra alkoholister är det som skapar förtroende 

och en känsla av gemenskap som inte går att uppnå av andra som inte varit i ett 

missbruk/beroende. Att känna igen de tidiga tecknen på ett återfall och att då kunna fånga upp 

sin kamrat genom att konfrontera honom eller henne är en trygghet för flera. 
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”AA är väldigt viktigt för mig. Jag fick ju då tips att gå på möten, ta det lugnt när jag kommer 

hem för det tar tid att landa, tid, tid ge dig tid, lev i nuet alltså dom här deviserna som AA har 

ta det lugnt, ta det viktigaste först, en sak i taget som är så viktigt.” (8) 

De återkommande mötena är en trygghet (påminnelse om ens problem) och att det sedan 

också finns grupper för anhöriga som har hamnat i ett medberoende är också något som kan 

vara positivt 

”det var bl a att gå på AA-möten och det gick jag på väldigt ofta i början då..de gav mycket i 

början..där jag bodde då så..gick jag väl på två olika ställen..jag bodde i Vasastan då..i 

början gick jag nog 2 ggr om dagen men sen trappades det ner litegranna...som jag berättade 

förut så kändes det skönt och tryggt i början att känna att man inte var ensam om sina 

problem”(7). 

7.2.2 Vården  

Flera av våra informanter uppger att de blivit hjälpta av vården. Bemötandet är då en mycket 

viktigt del. Det viktigaste anser informanterna är ”att se människan bakom missbruket”. Som 

vårdgivare måste mötet ske på patientens villkor, om så inte sker, vilket flera av våra 

informanter talar om, så kan det vara svårt att få en arbetsallians. Ett bemötande kan komma 

genom s k empowerment. Att sedan utifrån detta arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål 

anser informanterna är en bra förutsättning för att komma vidare. 

Några som intervjuats menade att vården möjliggör fortsatt missbruk och beroende. Andra 

menar att vården gör så gott de kan. Delaktighet (d v s patienten äger problemet) är väldigt 

viktigt, det framgår genomgående hos alla informanter. 

Och det är ju egentligen samma svar som så länge man gör någonting rätt eller fel så har 

man ju i alla fall försökt Och det tycker jag i allfall att vården försöker. (1) 

Det framkom hos några informanter en önskan om att kunna möta nyktra alkoholister inom 

vården, trovärdigheten skulle då öka anser dessa. 

Ja Ja det enda jag kan se är i akuta tillfällen att vården gör ett jätte bra jobb men jag tror att 

vården har svårt att hålla en individ nykter någon längre tid. Tyvärr jag tror ju på det här 

med nyktra missbrukare som hjälper varandra. (3) 
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7.2.3 Socialtjänsten 

Att socialtjänsten spelar en stor roll för många framgår tydligt hos många av de intervjuade. 

En socialsekreterare som bemöter och lyssnar på ett bra sätt är viktigt menar många samt att 

det ges möjlighet för delaktighet. Att känna stödet av socialtjänsten ger en trygghet. Vissa har 

känt sig svikna av socialtjänsten men andra beskriver att de har fått hjälp av densamma då det 

handlat om olika behandlingar och vård samt ekonomisk hjälp. 

”Jag skulle vilja säga såhär att det som var den stora hjälpen för mig fast jag inte insåg det 

från början var faktiskt jag hade ganska god kontakt med min socialsekreterare och  fick 

möjlighet att faktiskt titta på flera olika ställen och bestämma själv att det där skulle jag vilja 

prova” (5) 

7.3 Familj och vänner 

Familj och vänner ger oss mening att sträva framåt och skapar mening i våra liv. Flera 

informanter uttrycker en glädje och drivkraft för att finnas för sina nära och kära. Glädjen att 

återfå sina barn efter missbruk/alkoholberoende är en viktig bekräftelse på att ett bra och 

riktigt val gjorts. Familjen och vännerna är en stor drivkraft till att vilja ändra på sitt liv. Att 

familj och vänner spelar en stor roll framgår i många av intervjuerna särskilt när nykterheten 

är en realitet. Först då inses vad familj och vänner utsatts för och det är också en stor sorg och 

tyngd som läggs ovanpå all den andra skulden och skammen. Att leva i en lögn och dra med 

sig sin familj kan för många kännas svårt. 

Ja det är ju min familj, sen den familjen jag har haft runt i kring har ju stött mig också 

naturligtvis. Nära och kära viss har dom gjort det. Så att det men jobbet har jag fått gjort 

själv och med länkarnas hjälp så har jag kommit en bit på väg. (1) 

Vänner spelar en stor roll både under missbruket och efter och för många är det svårt att hitta 

nyktra vänner. I ens tidigare liv har det bara funnits umgänge med andra som har haft 

alkoholberoende. Gemenskapen med nyktra vänner är en stor hjälp för att hålla sig nykter. 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Utgångspunkten i intervjuerna i studien var en öppen ställd fråga ‘Vilka faktorer har varit till 

hjälp för Dig i att lyckas avstå från alkohol?’. I de flesta fall berättade informanterna helt fritt 

om sitt liv och de som påverkat dem att sluta sitt missbruk, så att svar gavs på alla de 

följdfrågor som är listade i bilaga 3. I en del fall gavs inget svar på någon följdfråga och då 

ställdes den. Alla intervjuade har därför svarat på alla frågor. Intressant att påpeka är kanske 

att det frågades efter vilka faktorer har varit till hjälp för dig i att lyckas avstå från alkohol och 

inte omvårdnadsfaktorer som har varit till hjälp för dig i att lyckas avstå från alkohol. 

Anledningen är såklart att omvårdnad är ett begrepp som de intervjuade inte har någon 

djupare kunskap om. Hade det sistnämnda efterfrågats hade kanske frågorna ställts 

annorlunda och varit mer fokuserade på bemötande, delaktighet och strategier för att hantera 

sitt missbruk. Tanken från början och när frågor och intervjuer genomfördes fanns inget fokus 

på omvårdnadsfaktorer utan detta tillkom senare på halvtidsbedömningen. Vi insåg tidigt att 

det skulle vara svårt att skilja ut omvårdnadsfaktorer från faktorer i allmänhet för betydelsen 

av nykterhet och därför genomfördes intervjuerna enligt frågorna i bilaga 3. De svar som 

studien har gett är svårtolkat vad gäller vad som gjorde att beroendet avslutades d v s det är 

svårt att säga om det var omvårdnadsfaktorer eller någon annan faktor som har betydelse för 

nykterhet. Med andra ord, det är en mycket komplex bild som framkommer från emotionella 

motivationsskapande processer till rent kognitiva, t ex hur en alkoholberoende person tänker 

och inom detta fält skall omvårdnad fylla en funktion. Studien visar att det finns ett samspel 

mellan omvårdnad och KASAM, som vi har använt som teoretisk utgångspunkt, och där det 

går att utnyttja omvårdnadsfaktorer till att påverka KASAM som har en dokumenterad 

påverkan på hur personer hanterar stress (Antonovsky, 1991) och alkoholmissbruk (Midanik 

et al., 1992).  

8.1.1 Datainsamling och urval 

Att två olika personer har genomfört intervjuerna på två olika platser kan såklart påverka 

resultatet. Trots att författarna till denna studie har fört  diskussioner om hur intervjuerna skall 

gå till så färgas ändå intervjun av författarnas egen förförståelse. Olika personer uppfattar 

betydelsen av det som berättas olika utifrån sin egen struktur av hur verkligheten ser ut 
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(Dahlberg et al., 2008) och kommer därför att följa upp svaren olika. Detta är i grunden inte 

negativt, eftersom som detta kan ses som en variation i urvalet (Trost, 2005) och motverkar 

också den struktur som ”färgar” ens tolkning av svaren (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2008). Helt idealt är det dock inte med detta upplägg bl a därför att även hur följdfrågor ställs 

”färgar” resultatet. Till exempel en person kanske har försökt intervjua så objektivt som det 

går medan den andra kanske har varit med och skapat resultaten i högre utsträckning, har givit 

ledtrådar. Sådant hade kunnat undvikas med all sannolikhet om båda hade varit med under 

alla intervjer, men att en hade skött intervjun och den andra försökt analysera vad som pågår. 

Slutsatsen är dock, att genom att vara två författare så tycker vi att vi har minskat risken till 

att omedvetet påverka resultatet genom vår egen förförståelse.  

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att belysa omvårdnadsrelaterade faktorer som medverkar till nykterhet hos 

personer med alkoholberoende. Tre kategorier har framkommit efter bearbetning av 

materialet; egna faktorer, privata insatser och samhällsinsatser samt familj och vänner. Dessa 

tre kategorier har stora likheter med hur KASAM formuleras och vad kategorierna också 

egentligen står för (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet) (Antonovsky, 1991). 

KASAM är en modell över hur människor klarar av påfrestningar och kan därför användas för 

att förstå hur en människa hanterar alkoholbeoende och varför ens alkoholberoende avslutas. 

Det som gör KASAM speciellt intressant och attraktivt att använda är möjligheten att det 

finns metoder att mäta KASAM enligt ett formulär utvecklat av Antonovsky (Antonovsky, 

1991), men det finns också svårigheter för att använda sig av KASAM inom omvårdnad 

eftersom det är ett sociologiskt verktyg. Går det att genom omvårdnad påverka och öka en 

människas KASAM så ökar möjlighterna till en bättre begriplighet av omvärlden 

(Antonovsky, 1991). En hög KASAM har i studier visats vara en viktig faktor för att inte ha 

alkoholproblem (Midanik et al, .1992). Det betyder att om det går att öka ens KASAM så är 

det en bra grund för att bli kvitt sina alkoholproblem. 

8.2.1 Egna faktorer 

Enligt denna studie måste någon egen faktor, där motivation är det övergripande begreppet 

tillkomma för att överhuvudtaget vilja ändra på sitt liv. Begreppet ”egna faktorer” innehåller 

subkategorierna motivation, negativa konsekvenser, fullfölja behandling (d v s fullfölja sin 
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behandlingsinsats), ärlighet samt insikt. Alla dessa subkategorier betyder att ett visst mått av 

självinsinkt har uppstått och att förståelse för sitt problem har infunnits d v s en kognitiv 

förståelse för sitt problem som leder till begriplighet enligt KASAM. Det har framkommit vid 

intervjuerna att en begriplighet måste komma från personen själv innan ett missbruk avslutas.  

När så begriplighet har uppkommit för sitt problem är motivation det som är den starkaste 

faktorn till att bli nykter enligt fler av våra informanter. Hur motivationen hittas är väldigt 

olika och enligt KASAM hänförs motivation till meningsfullhet (Antonovsky, 1991). Vägen 

till att vilja ha förändring kommer ofta ifrån negativa konsekvenser d v s en emotionell 

motivationsskapande process. Här har forskning också visat att motivation kan hämtas genom 

att vara ärlig gentemot sitt tidigare liv, att våga komma ihåg hur det varit (Smith, 1998). 

Ibland (inte så ovanligt) är att flera behandlingar har genomgåtts och att personen ifråga har 

sedan fortsatt sitt missbruk. Det verkar dock finnas en punkt där alla dessa behandlingar 

sammantaget eller med andra ord blivit motivationsskapande som gör att det finns en 

motivation till att bli nykter finns. Det är uppenbarligen så att många behandlingar är 

”misslyckade”, men summan av dessa har en effekt till slut för att få motivation till att bli 

nykter. Detta har också bekräftats i en studie av Blomqvist et al. (2007). Det finns studier som 

antyder att KASAM generellt ökar med ökande ålder (Eriksson & Lindström, 2005), d v s då 

med all sannolikhet ökande livserfarenhet. Det är därför kanske inte förvånande att en ökad 

insikt kommer av själva behandlingen i sig som till en början kunde ses som ”misslyckad”. 

Många beskriver också att delaktighet i behandlingen krävs för att det skall vara till hjälp. 

Motivationshöjande behandling t ex är enligt Hettema et al. (2005) ett väldigt bra verktyg för 

att uppnå nykterhet. Då är det patienten själv som styr sin behandling genom att själv sätta ord 

på vad som skulle vara till hjälp genom detta så motiveras patienten till nykterhet. Detta att få 

vara delaktig i sin behandling, att äga sitt eget problem (s.k. ”empowerment”) (Kostenius & 

Lindqvist, 2006) är oerhört viktigt menar många i våra intervjuer. De menar att det är en 

förutsättning för att överhuvudtaget lyckas med behandlingen. Andra studier visar också att 

medbestämmande och att inte bli ”överkörd” har stor betydelse (Dahlberg, 2002). 

Uppmärksammas inte patientens behov och delaktighet i sin egen vård kan det medföra 

negativa konsekvenser, t ex som förödmjukelse och maktlöshet (Dahlberg, 2002). Den 

själsliga hälsan beror starkt av vilka relationer som finns med andra människor, ett 

meningsfullt sammanhang ger förankring i tillvaron och värdighet (Lassenius, 2005). 

Patienter som inte är delaktiga och inte lyssnas till är ofta motsträviga och motarbetar sin egen 
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vård, och står då i skarp motsats till omvårdnadens mål; att främja hälsa och lindra lidande 

(Hedelin, 2006). Många av våra informanter beskriver hur de blivit påtvingade behandling 

och återfall i missbruk är då mer regel än undantag enligt våra informanter; att få vara med 

och bestämma över sin egen vård, t ex att få besöka ett behandlingshem innan behandling 

påbörjas är av avgörande betydelse för vårdresultatet.. Här finns det ett problem i att olika 

patienter klarar av olika mängd egenvård. Det är därför av största vikt att kartlägga patientens 

egenvårdsförmåga (Björvell, 1999) eller hanterbarhet enligt KASAM. Här kanske också den 

starkaste länken finns mellan KASAM och omvårdnad eftersom s.k. ”coping” och 

hanterbarhet kan sägas vara likartade begrepp. Att kunna reda ut olika personers coping-

strategier och försöka förändra dessa så att hanterbarheten ökar så kan KASAM öka och ge en 

start till att sluta sitt missbruk. Här har vården en stor utmaning. 

8.2.2 Privata insatser och samhällsinsatser 

Hur en person bemöts kan vara avgörande för hur missbruket uppfattas av den missbrukande 

och vad som görs åt det. En strukturerad vård som växer fram genom en mellanmänsklig 

relation av professionella vårdare ger bekräftelse och ett ansvarstagande för sitt missubruk 

(Thurang, 2012). De subkategorier som som kan samlas under privata aktiviteter och 

samhällsinsatser är länkarna, AA (Anonyma Alkoholister), vården samt socialtjänsten. En 

koppling som går att göra här mellan KASAM och bemötande är att det finns ett samband 

mellan bemötande och begriplighet (Dahlberg, 2002). Ett ”dåligt” bemötande gör att 

begripligheten inte når upp till en nivå på kort sikt för förstå sitt problem. Ett dåligt 

bemötande kan leda till att det inte går att se sig själv utan förakt (Dahlberg, 2002). Ett bra 

bemötande däremot, och förståelsen att man äger sitt problem, delaktighet, är avgörande. 

Detta är troligen orsaken till varför ett bemötande väljs framför ett annat; länkarna, AA, 

vården eller socialtjänsten. Återigen är det här viktigt att se till individer och att försöka 

”lotsa” en person rätt. Idag ser detta ofta ”slumpmässigt” ut, varje person måste hitta sin egen 

väg själv i många fall utan vägledning alls. När någon vill se en förändring av ens liv måste 

vården kunna vara där och se detta och hjälpa till med denna process (Jakobsson et al., 2005). 

Många av bemötandena är också livslånga. Med det menas att det finns en fortsättning efter 

det första mötet och att det är en viktig orsak till frivilliga insatser där anknytning och 

samhörighet är det som bär en genom livet. 
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Att länkarna har varit en stor hjälp framgår tydligt i intervjuerna, där har gemenskap och tidig 

upptäckt av återfall varit en stor trygghet för många. Vikten av gemenskap nämns av många 

av våra informanter, känsla av sammanhang i ett större perspektiv. Det är därför troligt att 

tillsammans med andra ökar KASAM och speciellt hur meningsfullhet allt är, alltså en 

motivationsskapande emotionell process. Här kanske detta ges i uttryck av gemenskapen av 

nyktra alkoholister. Flera av våra informanter uppger också att Länkarna faktiskt är som deras 

familj, där ansvar för andra tas och även för sitt eget liv, och de kan inte svikas genom att 

återfalla i missbruk/beroende. Här framkommer det också att få komma till lokalen där 

Länkarna håller till ger en känsla av lugn. Att bara få sätta sig i lokalen ger frid i själen 

uppgav en informant. 

 

Vården har för en del varit till hjälp, andra upplever att vården inte gör någonting. Att som 

alkoholist inte vara välkommen upplever många, att ens problem är skapade av sig själv och 

det ger en lägre status som patient. Detta gäller inte alla, en informant uttrycker att 

mottagande vara bra det inte bara handlade om problemet utan människan bakom fick också 

en plats. Någon tyckte att vården är för ”flat”, missbrukare skall ställas mot väggen och inte 

ha en chans till ”flyktväg”, alla alkoholister och missbrukare skall vägras sjukskrivning då det 

bara möjliggör vidare missbruk menade några. Det är uppenbart så att här måste vården vara 

lyhörd och individanpassa de insatser som görs. Inom beroendevården så pratas det mycket 

om att all behandling skall vara evidensbaserad d.v.s. förmedlad kunskap ”bevisets väg” 

(Eriksson et al., 1999). En risk med detta är att patientperspektivet tappas bort. Ett 

evidensbegrepp som är patientorienterat har en inre dimension ”vittnesbördets väg” d.v.s. vad 

människan upplever, det som är sant och äkta (Eriksson et al., 1999). 

8.2.3  Familj och vänner  

Stödet från familjen är viktigt. Många har dock blivit av med sina familjer under sitt 

missbruk/beroende. De som har kvar familjer upplever vid nykterhet en stor lättnad när 

familjen möts i en tilltro till den nyktre alkoholisten. En vilja till förändring och familj och 

vänners stöd är ofta det som gör att steget till en förändring tas (Jakobsson et al., 2005). Att få 

tillbaka sin familj är en oerhörd drivkraft i att vilja förbli nykter. Detta utrycker många är en 

stor glädje och många upplever också en förvåning att faktiskt få tillbaka sin familj och att 

barnen vill vara en del av ens liv. Gemenskapen bland vänner är också en viktig del, när nya 

nyktra vänner erhållits så är det lättare kan hålla sig ifrån missbruket. Gemenskapen i 
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Länkarna och AA är väldigt viktigt. Där kan nya vänner hittas som har samma erfarenheter, 

vilket gör att banden blir starka. Hoppet och viljan hos ens vänner tar aldrig slut. För vården 

är detta en stor utmaning, d v s mötet med patienten inom vården ge en meningsfullhet 

(KASAM) om mötena sker i patientens livsvärld och tillfredsställer hans/hennes behov. 

Viktigast är relationsskapande, mötet mellan patient och vårdare, att få tillhöra ett 

meningsfullt sammanhang, där vårdandet skall leda till att stärka människans (patientens) 

värdighet och förankring i både tid och rum. Att inte känna sig behövd och överflödig och där 

ens liv blir förminskat och kanske upplevs fragmentiserat är för en patienten förödande och 

här har omvårdnad en av sina viktigaste uppgifter. Det är helt enkelt livsviktigt att vårdandet 

kan vara en lots ut ur det själsliga mörker för patienten och hitta någon sorts försoning med 

sig själv (Lassenius, 2005).  

9 Slutsatser 

Utifrån studiens resultat är följande viktigt: 

Utan vilja till förändring upplever många att det inte går att hålla sig nykter, oavsett 

behandlingsmetod. Trots att många vårdinsatser har gjorts för patienterna är de svårt att peka 

på vilken insats som fick dem att hålla sig nykter. Flera har sagt att alla sammantaget fick dem 

att ta steget. 

Att sedan hålla sig nykter kan uppnås på olika sätt. Dels grundar sig nykterhet i vårdinstansers 

vilja att skapa delaktighet, förtroende och ett respektfullt bemötande med den som har 

beroende och dels genom familj och vänner, men även genom insatser från frivilliga 

organisationer som Länkarna och AA. Medbestämmande och att inte bli ”överkörd” har stor 

betydelse d v s att få vara med och bestämma över sin egen vård. Att ha ett stabilt nätverk 

med goda relationer med familj och vänner är också av stor betydelse för återhämtning och 

förbli nykter. 

Många upplever att förutsättningen att bibehålla sin nykterhet är uppföljning som t.ex. möten 

/ träffar. Nätverk och relationer, antingen familj och vänner, organisationer eller god 

omvårdnad, ger en mening att hålla sig nykter. 

 



27 (33) 
 

Referenser 

Alligood, M.R., & Tomey A. (2010). Nursing Theorists and Their Work. (7th ed.) Mosby: 
Elsevier. 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Köping: Ljungbergs Sätteri. 

Bengtsson, J. (2001). Sammanflätningar från Husserl till Marleau-Ponty (3:e rev uppl). 

Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 

 

Björvell, H. (1999). ”Patient empowerment” – målet är bättre hälsa och stärkt beslutanderätt. 

Läkartidningen vol 96, nr 44, 4816-4820.   

Blomqvist, J., Cunningham, J., Wallander, L., & Collin, L. (2007). Att förbättra sina 

alkoholvanor. Om olika mönster för förändring och om vad vården betyder 

(Forskningsrapport nr 42, 2007:5). Stockholm: SoRAD, Stockholms universitet. 

Blomqvist, J. (2009). Behövs behandling?: Om självläkning och dess implikationer för 

hjälpsystemet. I Alkohol och droger: Samhällsvetenskapliga perspektiv. Malmö: Gleerup, 

137-165. 

CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) (2010). Hur farlig är 

alkoholen? Hämtad 12 maj 2011 från http://www.can.se/sa/node.asp?node=1497 

Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur. 

Dahlberg, K. (2002). Vårdlidande – det onödiga lidandet. Vård i Norden 22(1), 4-8.  

Dahlberg, K., Dahlberg, H., & Nyström, M. (2008). Reflective life-world research (2 uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa & Vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur 
& Kultur. 
 
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2009). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling.  
Kristianstad: Studenlitteratur. 



28 (33) 
 

Eriksson, K., Nordman, T., och Myllimäki, I. (1999). Den trojanska hästen. Evidensbaserat 

vårdande och vårdarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Instutionen för vårdvetenskap 

Vaasa, Åbo Akademi: Åbo. 

Eriksson, M., & Lindström, B. (2005). Validity of Antonovsky’s sense of coherence scale: a 

systematic review. J Epidemiol Community Health 59, 460-466 

doi:10.1136/jech.2003.018085 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthness. Nurse Education Today 24, 105-112. 

Hammarberg, A., Wennberg, P., Beck, O., & Frank, J. (2004). A comparison of two 

intensities of psychosocial intervention for alcohol dependent patients treated with 

acomprosate, Alcohol & Alcoholism 39, 251-255. 

Hansson, K., (2001). Familjebehandling på goda grunder, en forskningsbaserad översikt, 

Stockholm: Förlagshuset Gothia. 

Hedelin, B. (2006). Att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. I Arvidsson, B., & 

Skärsäter, I. (Red.), Psykiatrisk omvårdnad – att stödja hälsofrämjande processer. Lund: 

Studentlitteratur.  

Heilig, M. (2004). Beroendetillstånd. Lund: Studentlitteratur. 

Hettema, J., Steele, J. & Miller, W. R. (2005). Motivational interviewing. 

Annu.Rev.Clin.Psychol. 1, 91-111. 

Holme, I.M., & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Hummelvoll, J.K. (2006). Helt - ikke stykkevis og delt, Oslo: Gyldendal. 

Ivarsson Holm, B., Ortiz, L., & Wirbing, P. (2010). MI - motiverande samtal. Praktisk 

handbok för socialt arbete. Stockholm: Författarna och Gothia förlag AB. 

Jakobsson, A., Hensing, G, & Spak, F. (2005). Developing a willingness to change: 

treatment-seeking processes for people with alcohol problems. Alcohol & Alcoholism 40(2), 

118-123. 



29 (33) 
 

 

Kostenius, C., & Lindqvist, A-K. (2006)  Hälsovägledning från tanke  till ord och handling. 

Lund: Studentlitteratur 

Lassenius, E., 2005, Rummet i vårdandets värld, Pargas (Finland): Tibo-Trading. 

Lundman, B., & Hällgren-Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållshållsanalys. I Granskär, 

M. & Höglund Nielsen, B. (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård, 

(s.159-172). Lund: Studentlitteratur. 

Manwell, L.B., Fleming, M.F., Johnson, K., & Barry, K.L. (1998). Tobacco, alcohol, and 

drug use in a primary care sample: 90-day prevalence and associated factors, Journal of 

Addictive Diseases, 17, 67-81. 

Mattick, R., & Jarvis, T. (1993). An outline for the management of alcohol problems: Quality 

assurance project. Sydney (Australia): National Drug and Alcohol Research Centre. 

Miller, W.R., & Willbourne, P.L. (2002). Mesa Grande: a methodological analysis of clinical 

trials of treatments for alcohol use disorders, Addiction, 97, 265-277. 

O'Malley, S.S., Jaffe, A.J., & Chang, G. (1992). Naltrexone and coping skills therapy for 

alcohol dependence: A controlled study, Arch. Gen. Psychiatry, 49, 881-887.  

Myringer, B., & Persson, B. (1994). Dokumentation av omvårdnad - ett diagnostiskt 

resonemang. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag AB. 

 

Polit, D., & Beck, C. T. (2006). Essentials of nursing research : methods, 

appraisal, and utilization (6th ed.). Philadelphia: Lippincott. 

Roehrs, T., & Roth, T. (2001). Sleep, sleepness and alcohol use, Alcohol Research & Health, 

25, 101-109. 

Saxon, L., & Wirbing, P. ( 2004), Återfallsprevention, Lund: Studentlitteratur. 

Smith, B.A. (1998). The problem drinker’s lived experience of suffering: an exploration using 

hermeneutic phenomenology. Journal of advanced nursing, 27, 213-222. 



30 (33) 
 

Socialstyrelsen (2007). Nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård. Vägledning för 

socialtjänsten och hälso-och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruksproblem. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

Svedberg, P. (2006). Hälsofrämjande psykiatrisk omvårdnad, I Arvidsson, B., & Skärsäter, I. 

(Red.). Psykiatrisk omvårdnad – att stödja hälsofrämjande processer, Lund: Studentlitteratur, 

Swift, R.M. (1999). Drug therapy for alcohol dependence, New England Journal of Medicine, 

340, 1482-1490. 

Thurang, A. (2012). Vardagslivet och vårdandet för kvinnor och män med alkoholberoende. 

Växjö: Linneaus University Press (81/2012). 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 1 november 2011 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Volpicelli, J.R., Alterman, A.I., Hayashida, M., & O'Brien, C.P. (1992). Naltrexone in the 

treatment of alcohol dependence, Arch. Gen. Psychiatry, 49, 876-990. 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad - En bro mellan 
forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

 



31 (33) 
 

Bilaga 1 

Tabell. Översikt/exempel om hur dataanalysen har genomförts. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
enhet, nära 
betydelsen i texten 

Kondenserad 
enhet. Tolkning 
av underliggande 
mening 

Sub-
kategori 

Kategori 

En god kontakt med min 
socialsekreterare var den stora 
hjälpen för mig. Hon hjälpte 
till i alla möjliga avseenden 
utan tvång. När hon föreslog 
en behandlingshemsvistelse 
fick jag möjlighet att besöka 
flera olika och därefter 
bestämma vilket 
behandlingshem som jag ville 
åka till. Om det hade varit 
tvång hade det blivit motstånd 
från min sida. När man är 
inne i ett aktivt drickande kan 
man vara svårmotiverad. Att 
det bygger på frivillighet är 
bra. (5)  

En god kontakt med 
soc.sekr som 
hjälpte till med allt 
utan tvång. Jag fick 
vara med och 
bestämma ang. min 
behandling. Hade 
det varit tvång hade 
det blivit motstånd. 
När man dricker 
aktivt kan man vara 
svårmotiverad. 
Frivillighet är bra. 

 

Frivillighet och 
medbestämmande 
vid behandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med- 
Bestäm-
mande 
 

Privata 
insaster och 
samhällsinsat
ser 

Sen var det här när man har 
missbrukat i så många år 
umgänget allt är ju kopplat till 
alkohol och då kände jag när 
jag vill umgås med människor 
som inte dricker och då var 
länkarna det alternativet jag 
vill ha. (3) 

När man har druckit 
i många år så finns 
inga vänner som 
inte dricker, då 
finns Länkarna. 

 

En känsla av 
ensamhet och 
behov av 
gemenskap. 
 

Gem-
enskap 

Privata 
insaster och 
samhällsinsat
ser 

Det som har förhindrat mig att 
börja dricka igen är vetskapen 
om att jag inte klarar av att 
dricka normalt samt att jag 
har fått hjälp dels från 
socialtjänsten men också från 
en beroendemottagning. Jag 
kände ett stort förtroende för 
både socialsekreteraren samt 
en sjuksköterska på 
mottagningen. Jag tror att det 
är av största vikt att man 
känner att man får en bra 
kontakt med den som skall 
hjälpa en att det går att prata 
med dom. (7) 

Vetskapen om att 
jag aldrig mer 
kommer att kunna 
dricka har hjälpt 
mig att hålla mig 
nykter. Har fått 
hjälp från soc. samt 
en beroende-
mottagning. Hade 
förtroende samt bra 
kontakt med både 
soc. sekr. samt 
sjuksköterskan. 

Fått insikt samt 
haft en god 
relation med både 
vård och omsorg 
 

Insikt och 
en relation 
som bär 

Privata 
insaster och 
samhällsinsat
ser 
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Bilaga 2 

  

 Specialistsjuksköterskeutbildning inom Psykiatrisk omvårdnad, Institutionen för vårdvetenskap. 

 Ersta Sköndal Högskola, 2010. 

 

Malin Hallin och Annette Mörth 
 

Brev till deltagare i studien 
Vi är två sjuksköterskor som inom ramen för vår specialistutbildning i psykiatrisk omvårdnad 
vid Ersta Sköndal, Högskola i Stockholm skall göra en forskningsstudie om alkoholberoende, 
vilken skall vara klart till sommaren 2010. Vi arbetar båda inom beroendevården och vår 
önskan är att få ta del av Dina upplevelser och erfarenheter av Ditt alkoholberoende och hur 
Du har lyckats att förbli nykter.  
 
Intervjun kommer att ta cirka 1 1/2 timma och kommer att spelas in på audioband. Du 
bestämmer själv vilka frågor Du vill svara på och hur djupt Du vill gå när Du svarar.  
 
Din medverkan är givetvis helt frivillig. Du kan när som helts avbryta din medverkan i 
studien. Materialet kommer att avidentifieras och rapporteras på gruppnivå tillsammans med 
andras berättelser så att det inte är möjligt att identifiera någon deltagare. Vi har tystnadsplikt.  
 
Du kommer att få ta del av hela studien när den är klar. 
 

Med vänlig hälsning  

 

Malin Hallin, leg sjuksköterska   Annette Mörth, leg sjuksköterska 
E-post: malin.hallin@student.esh.se  E-post: annette.morth@student.esh.se 
 

Handledare:  

Kent-Inge Perseius, leg sjuksköt, med dr 

Lektor, Institutionen för Vårdvetenskap 

Ersta Sköndal Högskola 

E-post: KentInge.Perseius@esh.se  
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Bilaga 3 

Frågor till informanter 

Vilka faktorer har varit till hjälp för Dig i att lyckas avstå från alkohol? 

Följdfrågor: 

Vem har hjälpt dig, vad har hjälpen bestått av? 

Är du nöjd med hjälpen du fick eller saknade du något? 

Vilka faktorer påverkade Dig att Vilja bli nykter? 

På vilket sätt tycker Du att Vården kan hjälpa en person som har utvecklat ett 

alkoholberoende? 

Upplever Du att Du har fått någon professionell hjälp och i så fall från vem eller varifrån? 

Vad skulle Du vilja att det fanns för hjälp för personer som har utvecklat ett alkoholberoende? 

Vad tycker Du att sjukvården INTE skall försöka hjälpa till med? 

Är det något Du skulle vilja tillägga? 

 


