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Abstract 

The aim of this study is to examine the motivational factors which have been of importance in 

the treatment of nine former alcoholics. The method used in this study is qualitative and is 

based on in-depth interviews with former alcoholics. In line with published literature we 

found that it is important that the alcoholic feels motivated to undergo treatment in order for a 

successful result to be achieved. The results show that an alcoholic’s motivation and capacity 

for treatment have to be harmonised. The results also show that treatment for alcohol 

addiction is of little value unless the person receiving the treatment is sufficiently motivated. 

 



Grunden för den moderna svenska alkoholpolitiken kom 1977 genom 

totalkonsumtionsmodellen som är en teori om sambandet mellan den totala 

alkoholkonsumtionen i samhället och antalet högkonsumenter och alkoholskador i detta 

samhälle. Totalkonsumtionsmodellen har i många avseenden varit svår att acceptera med 

anledning av att den uppfattas som ett alternativ till individorienterade förklaringsmodeller. 

Men så är inte fallet. Den är inte på något sätt ett alternativ till förklaringsmodeller av 

enskilda individer. Totalkonsumtionsmodellen säger bara att totalkonsumtionen i en 

befolkning bestämmer i hög grad hur många högkonsumenter det finns vilket i sin tur i hög 

grad bestämmer skadornas omfattning. För att alkoholskadorna skall minska måste därmed 

den totala konsumtionen minska (Leissner, 1997). 

 Restriktioner påverkar alkoholens tillgänglighet som i sin tur påverkar 

alkoholkonsumtionen och dess skador. Men vilka restriktioner har vi i Sverige? Övergripande 

finns det fyra restriktioner som påverkar befolkningen. Geografisk tillgänglighet vilket syftar 

på att starköl, vin och sprit endast säljs på systembolaget då dessa har monopol. Tidsmässig 

tillgänglighet syftar till bestämmelser som reglerar tiden när alkoholförsäljning får ske. 

Ekonomisk tillgänglighet innebär att försäljningen ökar när priset minskar och tvärtom. Den 

sista restriktionen som vi har i Sverige är demografisk tillgänglighet som innebär 

åldersgränsen vid köp av alkohol på systembolaget (Leissner, 1997). 

Med vad får dessa restriktioner för effekt? Sannolikt är att dessa begränsningar av 

tillgängligheten är de viktigaste orsaken till att alkoholskadorna i Sverige är betydligt färre än 

i de flesta andra länder. Syftet med restriktionerna är i första hand att förebygga att fler 

människor börjar missbruka alkohol och att fler människor får skador. Forskningsresultat 

visar på att nästan samtliga tillgänglighetsförändrande åtgärder också har effekt på 

högkonsumenter och missbrukare (Leissner, 1997). 

 Den egna konsumtionen av alkohol och den uppfattning individen har om alkohol och 

alkoholpolitik påverkas av alkoholen och ger en attityd. Uppfattningen påverkas också av de 

problem alkoholen för med sig samt de skador och konsekvenser en för hög 

alkoholkonsumtion medför. Den process som kan leda fram till en missbruksproblematik kan 

i värsta fall starta i samband med födseln. Det finns genetisk forskning som påvisar belägg för 

att arvsfaktorer kan ha hämmande eller accepterande effekt på vägen in i ett missbruk (Melin 

& Näsholm, 1994). De flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med alkohol. 

Dessbättre kan de flesta hantera alkoholen och dess effekter. Påtalade arvsfaktorer, individens 

sociala situation, individens uppväxtförhållanden och upplevelsen av de effekter alkoholen 

medför är tillsammans avgörande för huruvida en missbruksutveckling påbörjas eller ej.  



 I en undersökning av Reichler, Baker, Lewin & Carr (2001) framgår det att rökning är 

vanligare hos alkoholister än övriga befolkningen. Detta tyder alltså på att beroendestrukturen 

överensstämmer även vad gäller andra droger.  

 Gränserna mellan bruk av alkohol, högkonsumtion, missbruk och beroende är diffusa. Ett 

alkoholberoende utvecklas successivt utifrån en längre periods missbruk. Enligt Melin & 

Näsholm ((1994), sidan 30) definieras ett missbruk av att individen uppfyller minst en av 

följande två citerade punkter under en och samma tolvmånadersperiod: 

 

1. ”fortsatt drogbruk trots vetskap om bestående eller återkommande sociala, yrkesmässiga, 

psykiska eller fysiska problem som orsakas eller utlöses av drogbruket. 

2. återkommande bruk under omständigheter där detta medför risk att någon kan komma till 

fysisk skada.” 

 

 Miljöfaktorer där man vistas då man kommer i kontakt med och konsumerar alkohol 

påverkar den efterföljande utvecklingen för individen (Fillmore & Rush, 2001). Miljöfaktorer 

är av central betydelse även när det gäller behandlingsfrågan med tillhörande 

motivationsfaktorer. Vistas individen i en miljö som påverkar människor destruktivt framstår 

ett miljöbyte som en förutsättning för en lyckad behandling. 

 I modern tid behandlas alkoholproblem utifrån en sjukdomsproblematik. Det var ett stort 

genombrott för såväl missbrukare som behandlande profession när man nu kan börja föra 

öppna dialoger kring alkoholproblematiken. Det nya synsättet, att se alkoholism som en 

sjukdom, har öppnat nya möjligheter att behandla alkoholismen. I Sverige utgörs traditionell 

behandling i huvudsak av ett tolvstegsprogram eller sk. ¨Minnesotamodellen¨. Denna 

behandlingsform är ett hjälpmedel för individen att nå återkomst till ett nyktert liv och hjälp 

att återhämta livsglädje. Medicinsk behandling sker i form av läkemedlet ¨Antabus¨, vilket 

anses vara ett alternativ till traditionell behandling. 

 Svensk lagstiftning möjliggör att tvångsvårda individer och uppdra åt institutioner att 

föranstalta erforderlig och anpassad vård. Socialtjänsten i hemkommunen kan som ett 

alternativ erbjuda frivillig vård under förutsättning att individen sköter ett upprättat vårdavtal 

och inte avviker från avtalad vårdplan. Tvångsvård (omhändertagande) sker med stöd av 

LVM, lagen om vård av missbrukare, medan frivillig vård sker via SoL, socialtjänstlagen. 

Den här studien ska belysa nyktra alkoholister syn på motivationens betydelse för ett lyckat 

behandlingsresultat och vad som hjälpt dem att bryta det destruktiva levnadssätt 

alkoholmissbruket medfört. 



Motivation 

Vid behandling av alkoholmissbrukare spelar alkoholmissbrukarens egna motivation för att 

bryta sitt missbruk en central roll (DiClemente, Bellino & Neavins, 1995). Motivation handlar 

om vad som får oss att göra det vi gör. Motivationspsykologin syftar till att beskriva detta 

fenomen utifrån drivkrafter och behov, drömmar och mål men också andra faktorer som stress 

och frustration.  

 Drivkraft och engagemang är en omedveten förutsättning för förändring i människans liv. 

Motivationen är ett medfött och förprogrammerat beteende – en medfödd psykologisk drift. 

Inlärning sker genom positiv och negativ förstärkning som med spänningsnivå varierar från 

individ till individ. Motivation bygger vidare på medfödda, grundläggande behov och inlärda, 

socialt/kulturellt betingade behov enligt behovsteorin. Motivationens färdighet utkristalliseras 

utifrån inlärda mönster vad gäller rationellt, socialt och målinriktat beteende. Individens 

behovs- och tillfredställelsegrad varierar i stort över tid under livscykeln (Permer, 1989). 

 Tidigare har vikten av motivation för att bryta ett destruktivt levnadsmönster beskrivits 

som en nödvändighet. Varje individ har olika egenskaper för att klara detta. Genomgående 

kan man säga att tvångsåtgärder kring en individ sällan eller aldrig leder till framgång i 

behandlingsarbetet. Att man bryr sig om andra individer innebär samtidigt ett ansvarstagande 

för våra medmänniskor. Att med god avsikt försöka förmå en annan individ att förändra sina 

alkoholvanor kan många gånger upplevas kränkande. Även det omvända kan upplevas 

kränkande – att man inte på något sätt ingriper i en annan individs destruktiva levnadssätt. 

Detta kan upplevas som att man då inte bryr sig om denna individ. Flertalet av de individer 

som känner någon form av motivation för att förändra sitt alkoholmissbruk gör detta för att de 

känner krav från omgivningen. Ekonomi, arbete och sociala kontakter utgör stora 

påverkansfaktorer. Vidare kan individen själv känna motivation för förändring efter att ha 

upplevt besvär såsom oro samt tilltagande fysisk och psykisk ohälsa. I motivationsarbetet kan 

även vanliga läkare ha en möjlighet att påverka sina patienter till en minskad 

alkoholkonsumtion. Läkare kan med framgång fråga sina patienter om deras 

alkoholkonsumtion och ge högkonsumerande patienter råd att minska sin konsumtion 

(Anderson & Scott, 1992). Individen förändrar i ringa omfattning sina invanda alkoholvanor 

om inte någon eller några av ovanstående omständigheter i någon mån tvingar fram 

förändringen (Leissner, 1997). Patienter som söker vård för sitt alkoholmissbruk som följd av 

att de känner krav från omgivningen alternativt känner en tilltagande ohälsa lyckas i större 

utsträckning i sina ansträngningar att uppnå ett nyktert liv än de alkoholmissbrukare som 

söker vård utan att känna motsvarande krav (Krampen, 1989). 



Motivation är något som finns inom en individ men som måste ställas mot ett mål av något 

slag (Jenner, 1987). Målet måste vara rimligt att nå annars försvinner motivationen. I 

behandling är det därför viktigt att arbeta med konkreta och mer kortsiktiga mål. 

Om individen inte visar sig vilja förändra sitt sätt att leva behöver detta inte betyda att denne 

helt saknar vad man kan kalla för behandlingsmotivation. Individen har kanske inte viljan att 

börja ett helt nytt liv där slutmålet känns avlägset utan är kanske mer motiverad att göra en 

viss förändring till att börja med. Delmål är således viktiga för att individen senare skall 

kunna formulera nya ¨högre¨ behandlings-/insiktsmål (Jenner, 1987). Motivationen kan 

inledningsvis vara liten men ändå utgöra en tillräcklig utgångspunkt för att påbörja ett 

förändringsarbete (Melin & Näsholm, 1998). Det är också viktigt att uppmärksamma 

förändringar som redan har genomförts såsom att ha tagit steget till att komma till behandling 

eller åtminstone uttrycka viljan häråt. Det är viktigt att uppmuntra individens egna åsikter och 

behandlaren får här en roll att successivt styra behandlingsarbetet mot det rätta delmålet. 

Detta är inte minst viktigt då alkoholmissbrukaren ofta saknar realistisk uppfattning av 

problemet. Bland de försvarsmekanismer alkoholmissbrukaren använder sig av är förnekelse i 

allmänhet det vanligast förekommande. Behandlarens uppgift blir här att påvisa beroendets 

negativa konsekvenser samt att få individen att erkänna sitt missbruk. När det gäller 

beteendestyrning utgör belöning och bestraffning centrala delar (Karlsson, 1998). 

 

 

 

Behandling 

Det finns ingen enskild behandlingsmetod som passar för alla människor som är alkoholister 

(Harrison, P., Beebe, T., Fulkerson, J., Torgerud, C., 1996).  Det är således en nödvändighet 

att se till den enskiljda individens behov för att på bästa sätt tillgodose dessa. Den så kallade 

”Minnesotamodellen” med sitt ursprung i USA har dock visat sig vara effektiv för många 

alkoholmissbrukare. Behandlingsmodellen består av ett program med tolv steg som 

alkoholmissbrukaren med stöd och hjälp ska arbeta sig igenom. Behandlingsmodellens syfte 

är att ge alkoholmissbrukaren insikt i sin situation samt stöd och hjälp för att själv kunna 

förändra sitt destruktiva levnadsmönster. Det centrala med Minnesotamodellen är just att 

behandlingen vänder sig till missbrukare som själva tror på en förändring (Boström, L., 2002). 

 



Bland det mer utmärkande för denna behandling är följande (Boström, L., 2002): 

• Alkoholism är en kronisk men behandlingsbar sjukdom. 

• Alkoholism drabbar inte bara alkoholisten utan också omgivningen. Då familjen är 

mycket berörd ingår denna i ett familjeprogram. 

• Arbetsplatsen berörs. Därför ingår även denna i ett arbetsplatsprogram. 

• Eftervården sker tillsammans med arbetsplats och familj under en tid av minst ett år. 

 

 Det som skiljer Minnesotamodellen från äldre behandlingsformer såsom 

nykterhetsanstalter är att man arbetar efter en helhetsprincip. Alkoholistens fysiska, psykiska 

och sociala förmåga genomsyrar behandlingen. Behandlingen omfattar fyra till fem veckor 

och metoden bygger på en intensiv påverkan på alkoholmissbrukarens sätt att tänka och leva. 

Terapeutiskt arbetar man kognitivt, dvs. utifrån individens tidigare tankar och upplevelser. 

(Fahlén, L.-I., 2002). I behandlingsarbetet är det mycket viktigt att från början klargöra att 

individen inte skall skuldläggas för sin alkoholmissbruksproblematik utan på ett tydligt och 

insiktsfullt sätt redogöra för att alkoholism är en kronisk men behandlingsbar sjukdom. 

Ytterligare en skillnad mellan nykterhetsanstalter och Minnesotabehandling är att 

nykterhetsanstalterna bara behandlar alkoholmissbrukaren medan Minnesotabehandling även 

inbegriper missbrukarens familj och arbetsplats (Boström, L., 2002). 

 Eftersom alkoholism är en sjukdom som inte bara drabbar patienten utan också dennes 

omgivning satsar man mycket på information och utbildning på arbetsplatser för att fånga upp 

alkoholmissbrukare innan de socialt sett hunnit nå botten. Man erbjuder såväl familjeprogram 

som arbetsplatsprogram. Ett begrepp som används inom Minnesotamodellen är intervention, 

vilket innebär att alkoholmissbrukarens anhöriga, på ett effektivt sätt, medverkar för att få 

missbrukaren motiverad att ingå behandling. Denna metod används flitigt då det är få 

alkoholmissbrukare som ställer upp på en frivillig behandling. Motivationens betydelse är 

därför en oerhört viktig del i behandlingsarbetet med alkoholmissbrukare (Boström, L., 2002).  

 

 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka motivationsfaktorer som varit av betydelse för 

att bryta alkoholmissbruket hos de nio individer som deltagit i undersökningen. Alla deltagare 

utom två har genomgått behandling för sitt alkoholmissbruk. Genomgående belyser 



deltagarna att man måste uppnå stark motivation för att lyckas och att ett anhörigstöd är ett 

viktigt komplement. 

 

 

 

Metod 

Undersökningen är genomförd genom kvalitativa djupintervjuer av personer med ett förflutet 

som alkoholmissbrukare.  

 

Deltagare 

Deltagarna har tillfrågats om deltagande i undersökningen via socialtjänsten i Dals-Eds 

kommun samt genom AA – Anonyma alkoholister. Deltagandet har skett på frivillig basis och 

utan ersättning. Totalt har nio personer deltagit. Bland deltagarna finns representation av båda 

könen, åtta män och en kvinna. Åldersintervallet på deltagarna är 30-59 år. 

 

Mätinstrument 

Som tidigare nämnts har undersökningen genomförts genom kvalitativa djupintervjuer. Vi har 

undvikit att spela in intervjuerna på band för att erhålla en mera öppen och spontan dialog 

med deltagarna. Inspelningsmomentet har vi bedömt kunna hämma deltagarnas engagemang i 

dialogen. Vi har i stället noggrant fört anteckningar i varje enskild intervju. Deltagarna har i 

förväg informerats om studiens syfte men har inte på förhand erhållit någon ytterligare 

information kring upplägget av intervjuerna.  

 

Tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna upprättades ett formulär med intervjufrågor. Med dessa intervjufrågor som 

stöd fördes en dialog med deltagarna där deltagarna ombads att berätta om sina liv från 

barndomen och uppåt. Framförallt har intervjuerna rört deltagarnas tidigare alkoholmissbruk 

utifrån deras egna erfarenheter. Vi har varit särskilt intresserade av vilka faktorer som föregått 

och medverkat till att deltagarna brutit sitt alkoholmissbruk. Varje intervju tog mellan en och 

två timmar. Intervjufrågorna finns bifogade längst bak i uppsatsen.  

 Nedan följer en presentation av deltagarna med syfte att ge en bild av ålder och 

levnadssituation. Med hänsyn till individerna som deltagit i undersökningen är samtliga namn 

fingerade. För de deltagare som genomfört missbruksvård har angetts ¨vård¨. En kortare 

presentation kring individens omtalade omständigheter för att uppnå ett nyktert liv lämnas. 



Namn Ålder Civilstånd Barn Vård/Ej vård  Omständigheter 
Axel 52 särbo ja vård  Orken. Meningslösheten 
      med livet i stort. 
 
Karin 59 sambo ja vård  3 barn, suicidal handling, 
      grämer sig för barnen. 
 
Olle 38 ensamst. nej vård  Suicidala tankar, 

      depression, vård på psyk. 
      klinik. 
 
Stefan 37 sambo ja vård  Trafikolycka 1997 

     (rattfylleri), fadern 
      omkom. 
 
Robert 51 gift ja vård  Familjen ställde krav. 
      Lyckan blev kortare och  
      kortare. 
 
Johan 45 sambo ja vård  Bestämde sig tack vare 
      den kunskap minnesota- 
      behandlingen gav. 
 
Bertil 41 sambo ja ej vård  Familjen ställde krav. En  
      dag fick Bertil se en bil- 
      dekal ¨Alla barn har rätt 
      till nyktra föräldrar¨ 
      Budskapet räddade! 
 
David 30 ensamst. ja ej vård  Trafikolycka (rattfylleri) 
      Något måste åtgärdas. 
 
Erik 45 ensamst. ja vård  Hälsan och arbetsgivarens 
      krav på nykterhet. Höll 
      på att mista jobbet efter 
      flera varningar.  

 

Namnen ovan är fingerade.



Bearbetning och analys 

Anteckningarna från intervjuerna har bearbetats och sammanställts i analysarbetet. Utifrån 

deltagarnas berättelser om vilka faktorer som varit påverkande och avgörande vid deras beslut 

att bryta sitt alkoholmissbruk har vi analyserat vilken betydelse motivationen har haft samt 

hur stark motivationen varit. Vi har även varit intresserade av de omständigheter som föregått 

deltagarnas motivation att bryta alkoholmissbruket. Det vill säga de omständigheter som legat 

till grund för deltagarnas motivation.  I analysen har vi även vägt in deltagarnas uppväxt då vi 

funnit att bland annat överkonsumtion av alkohol hos föräldrarna samt en tidig alkoholdebut 

för deltagarna varit vanligt förekommande. 

 

 

 

Resultatdiskussion 

Alla deltagare lever idag under ordnade sociala förhållanden. Samtliga deltagare uppgav att de 

växt upp tillsammans med båda föräldrarna. I en av intervjuerna framkom att föräldrarna skilt 

sig under deltagarens tonårstid och i en annan intervju framkom att deltagarens moder avlidit 

under deltagarens tonårstid. En majoritet av deltagarna uppgav att deras fader haft inslag av 

alkoholmissbruksproblematik under deras uppväxt och några av deltagarna uppger att de 

upplevt att fadern varit frånvarande på det känslomässiga och ansvarstagande stadiet under 

deras uppväxt. Mödrarna uppges inte ha haft några alkoholproblem under uppväxttiden. 

Majoriteten av deltagarna uttryckte att de var nöjda med sina uppväxtförhållanden. 

 Deltagarna kunde presentera minnen från sitt första berusningstillfälle. En av deltagarna 

hade något svårt att precisera exakt tidpunkt men kunde i övrigt lämna tydlig information om 

det upplevdas prägel. Alkoholdebuten infann sig mycket tidigt, redan vid tolv till femton års 

ålder. En deltagare var dock fyllda 20 år vid sin alkoholdebut. Genomgående uppgavs att 

föräldrarna inte reagerat på den tidiga alkoholdebuten. Deltagarna uppgav att de upplevt sitt 

första rus som mycket positivt och de har uppgivit att de från början konsumerat alkohol på 

ett okontrollerat sätt. Flera av deltagarna har uppgett att de var förtjusta i alkoholen i samband 

med det första konsumtionstillfället och att de har känt en önskan om upprepning av detta 

känslotillstånd. De flesta av deltagarna uppgav att det första ruset var förknippat med glädje 

medan någon av deltagarna hade upplevt att alkoholen dämpade depression och fysisk smärta. 

Denna deltagaren ville därför återkomma till rusets i detta avseende dämpande effekt. Av 

analysen kan utläsas att det är den känslomässiga upplevelsen av ruset som orsakar en laddad 

önskan om upprepning. Vi finner att ingen av deltagarna upplevt ruset på exakt samma sätt 



men de har ändå i allt väsentligt lämnat samstämmiga beskrivningar om sin förtjusning till 

alkoholen. 

 Av undersökningens nio deltagare har sju genomgått tolvstegsprogrammet som 

behandling mot sitt alkoholmissbruk. För en majoritet av deltagarna har det tagit lång tid, över 

tio år, från missbrukets uppkomst intill dess att insikt om det destruktiva levnadsmönstret 

uppnåtts. De deltagare som genomgått alkoholmissbruksbehandling är mycket positiva till 

behandlingen och uppger att denna varit ett stöd för att komma vidare till ett nyktert liv och 

därigenom bryta destruktiviteten. Någon deltagare poängterade dock vikten av ett utökat 

samarbete mellan behandlingshem och socialtjänst i eftervårdsarbetet. Deltagarna ansåg dock 

att en behandling inte är gångbar om viljan och motivationen inte finns tillgänglig hos 

alkoholmissbrukaren. Vi ser här vikten av diskussion, mental bearbetning och motivation 

under behandlingsarbetet och inte enbart medicinsk behandling, såsom Antabus. Envar finner 

vi ivra för sitt personliga synsätt kring behandlingsarbetets genomförande. Detta ger ett klart 

stöd för vikten av individuell behandling. Genomgående uppgavs motivationens betydelse ha 

en mycket central roll för att uppnå ett nyktert liv. Alkoholmissbrukarens vilja och förmåga 

måste finnas och gå hand i hand. Genomgående uppges familj, arbete och ekonomi vara 

viktiga delar av livet vilka i flera fall är starka motivationsfaktorer. Det har i samtliga 

intervjuer framkommit att omgivningen, framförallt barnen, haft ett stort inflytande i 

alkoholmissbrukarens beslut att sluta dricka alkohol. Vid en sammanfattning av deltagarnas 

beskrivning av motivationens betydelse finner vi många små, och till synes obetydliga 

faktorer vara bakomliggande. En av deltagarna uppgav exempelvis att denne på en dekal hade 

läst texten ”Alla barna har rätt till nyktra föräldrar” och sedan gått och grubblat på detta. Detta 

tillsammans med andra påverkansfaktorer låg till grund för dennes beslut att bryta sitt 

missbruk. 

 En av deltagarna uppger sig kunna dricka alkohol på ett kontrollerat sätt idag. Övriga 

uppger att de aldrig kunnat kontrollera mängden alkohol när de dricker och säger vidare att de 

inte överhuvudtaget kan dricka alkohol idag utan risk för återfall. Under intervjuerna har 

framkommit att några periodvis har funderat på att prova att dricka alkohol vid festtillfällen 

men är medvetna om återfallsrisken och avstår därmed. Genomgående framkommer på ett 

likartat sätt, hur man som alkoholmissbrukare drar sig fram genom lögner. Deltagarna uppger 

att man blir expert på att manipulera sin omgivning för att nå egen vinning för ett fortsatt 

alkoholmissbruk. Därav kan utläsas svårigheter att som utomstående person nå en 

alkoholmissbrukare med det godhjärtade budskapet som gärna vill framföras till en 

missbrukande individ. Merparten av deltagarna uppgav att det endast är raka och konkreta 



budskap som når fram. ”Tafatta” diskussioner anses meningslösa, likaså att ta diskussionen 

under rusets påverkan. En alkoholmissbrukare nås bäst i dialog under morgontimmarna och 

det rekommenderades, att man som anhörig, kan ta kontakt med en före detta 

alkoholmissbrukare och be denne om hjälp i motivationsarbetet. En sådan individ känner av 

egen erfarenhet direkt igen de lögner och manipulativa förklaringar som alkoholmissbrukaren 

använder sig av för fortsatt missbruk. En saklig jämförelse som framkommit i undersökningen 

är att två gravida kvinnor på ett relevant sätt kan förstå varandra om hur det är att vara gravid. 

En man eller en kvinna som inte varit gravid kan omöjligen sätta sig in i denna situation. På 

ett likartat sätt förstår två alkoholmissbrukare varandra. Deltagarna uppger att ett engagemang 

från omgivningen är inte på något sätt skadligt, även om det mycket sällan når fram till sitt 

rätta syfte. Emellertid kan detta frambringa vrede av tillfällig karaktär men i längden synes 

denna påverkansfaktor vara positivt betingad. Av undersökningen framkommer genomgående 

att det är en fara i att ställa för stora krav från början i ett motivationsarbete. En påtaglig risk 

finns för att målet känns allt för avlägset. I vissa fall kan ett rimligt första delmål vara att 

alkoholmissbrukaren aldrig skall konsumera alkohol ensam eller att denne endast skall dricka 

när han eller hon är glad. 

 Analysen visar att problemen kring alkoholmissbrukarens vilja och motivation är 

komplexa. Individuella egenskaper i alkoholmissbrukarens personlighet medför att det är 

svårt, för att inte säga omöjligt, att rationalisera ett behandlingsmönster på flera individer. 

Flertalet av deltagarna anser att skolan måste skaffa bättre kunskap om alkoholproblematik. 

Någon deltagare framför förslag om schemalagd undervisning i ¨livskunskap¨ i grundskolan. 

Detta för att uppnå en mer kvalitativ fostran av barn och ungdomar och låta dem få insyn i 

alkoholens egenskaper under tidiga år. I sammanhanget hänvisas till att föräldrarna får mindre 

och mindre tid tillsammans med sina barn som ett led i den stressande samhällsmiljö vi lever 

i. Tvång och frivillighet uppges inte alltid ha en klar gränsdragning. Det som framkommer 

som en hotbild för alkoholmissbrukaren är i flera av intervjuerna arbete och familj. Detta är 

centralt kring motivationens betydelse. De flesta av deltagarna har tryckt på vikten av att ha 

en familj bakom sig medan någon deltagare som inte haft familj såg arbetet som en drivkraft 

till ändrat beteende. Deltagarna menar att såväl arbetsgivare som familj har en mera öppen 

dialog kring missbrukets verkningar i dagsläget, än det var för bara några år sedan. 

Förtroendefrågan kvarstår alltid och flertalet deltagare menade att det är svårt att återfår 

omgivningens tilltro efter upprepade svek och gräl. 

 

 



Slutdiskussion 

Vi finner att motivationens betydelse i behandlingsarbetet med alkoholmissbrukare är av 

yttersta vikt. Finns det inte en vilja hos alkoholmissbrukaren att bryta missbruket är en 

behandling inte gångbar. Alkoholmissbrukarens vilja och förmåga att bryta sitt missbruk 

måste harmonera. Finns viljan, kan omgivningen vara ett stöd för alkoholmissbrukaren i 

stärkandet av dennes förmåga att lyckas ta sig ur missbruket, så kallad intervention. Det är ett 

komplext problem att finna den rätta lösningen för den enskilda individen. När det gäller 

anhörigstöd finner vi vikten av att som anhörig eller som närstående kunna inplantera ett 

tankesätt som på sikt kan stötta en stark motivationsfaktor hos alkoholmissbrukaren. I vår 

undersökning framgår att deltagarnas uppväxt har skett under relativt harmoniska 

förhållanden till föräldrarna men att det för en majoritet av deltagarna funnits inslag av 

överkonsumtion av alkohol hos fadern.  

 Varje individ har specifika förutsättningar vilket omöjliggör att framställa ett vedertaget 

facit för motivationens betydelse i behandlingsarbetet för alkoholmissbrukare. Det framstår 

dock att vissa egenskaper hos individen måste ha uppnått en förståelse och en förklaring om 

det tidigare destruktiva levnadssättet. En positiv förstärkning kan under en kort tid möjliggöra 

en viktig motivationsfaktor. 

 För att bibehålla och i förekommande fall stärka motivationen ser vi goda möjligheter att 

arbeta utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Ett kognitivt förhållningssätt i motivationsarbetet 

förutsätter goda referensramar från vilka positiva minnen och sekvenser kan återhämtas. En 

förutsättning för att kunna kräva ett upphörande av ett alkoholmissbruk är att man samtidigt 

jobbar med att stärka individen psykiskt. Vi ser det som nödvändigt att i en sådan här situation 

kunna arbeta med tidigare positiva föreställningar hos individen för att denne skall kunna 

återhämta mod och kraft för ett nyktert liv. Man måste se till alkoholmissbrukarens positiva 

sidor samt förstärka och uppmuntra dessa. Först i detta skede framstår ett gångbart alternativ 

till fortsatt alkoholmissbruk. Det är en klar fördel om en stabil och pålitlig person finns 

tillgänglig för alkoholmissbrukaren. Det är alltså viktigt att kunna förstå en 

alkoholmissbrukare och dennes situation. En alkoholmissbrukare kämpar ständigt för sin 

trygghet och för att nå eller bibehålla samhörigheten med sin familj eller annan närstående 

person. I kombination med ett tryggt nätverk krävs också allt som oftast en genomgående 

analys kring individens sätt att tänka på ett särskilt sätt i förhållande till ett annat vid olika 

former av problemlösning. Så kallade ”bias” kan allt som oftast försvåra problemlösningen. 

Då alkoholen i sig utgör en mycket stark kraft i alkoholmissbrukarens liv kan man av 

undersökningen konstatera att motivationens roll har en stor betydelse för att se såväl 



problemet som problemlösningen utifrån ett annat perspektiv. Detta är ytterst intressant att 

analysera då alla missbrukare vet att de måste ha tillgång till pengar för att kunna fortsätta 

konsumera alkohol. Konsumeras för mycket alkohol klarar individen emellertid inte att sköta 

arbetet och då faller individens ekonomi för såväl alkohol som annat igenom. 

 Samtliga deltagare framställer ett förebyggande arbete mot alkohol som viktigt. Då våra 

barn och ungdomar förlägger stor del av sin tid i skolan är det viktigt att skolpersonalen på ett 

adekvat sätt innehar kunskap om alkohol och dess verkningar. Det är onekligen så att första 

ruset i allmänhet äger rum under skolåren. Har man som individ fått tidig och relevant 

kunskap om alkoholen och dess inverkningar torde man på ett bra sätt kunna ingripa och se 

när en alkoholmissbruksproblematik uppstår. Skolans roll blir här allt viktigare i takt med att 

föräldrarna spenderar allt mindre tid tillsammans med sina barn som ett led i den stressade 

samhällsmiljö vi lever i. Blickar vi bakåt i tiden finner vi att allt fler hemmafruar uppfostrade 

barnen. Dessa hemmafruar är nu ersatta av kommunal barnomsorg. 

 Vår undersökning omfattar deltagare som växt upp i en äldre svensk kultur vad avser 

fostran och familjebild. Vidare forskning kan därför lämpligen fokuseras på yngre människor 

med alkoholmissbruksproblematik för att se om skillnader föreligger i takt med att 

kärnfamiljebilden förändras. Det preventiva arbetet är aktivt medan föräldragestalterna är 

upptagna till stor del under barnens uppväxt.  

 Stressfaktorerna i dagens samhälle medför av naturliga skäl svåra val för barn och 

ungdomar i likhet med vuxna. Individens egna engagemang kring vikten av problemlösning 

minskar i takt med teknisk utveckling och andra yttre faktorer. Här torde man i framtiden se 

oroshärdar kring människors val i olika situationer. Kunskapen om alkohol måste alltid finnas 

till hands. 

 Integritet, självrespekt och autonomi är viktiga frågor för alla människor. Att bry sig om 

andra människor kan ses som ett ansvarstagande för sina medmänniskor. Alla försök till att 

tvinga en människa till förändring kan baseras på goda avsikter men kan för den enskilde 

upplevas som ytterst kränkande. Omvänt kan ett uteblivet engagemang upplevas som 

passivitet och att inte bry sig. Undersökningen visar klart uttalat att de som blivit motiverade 

att försöka bryta sitt alkoholmissbruk har känt sig pressade av såväl inre som yttre faktorer att 

bryta sitt destruktiva levnadsmönster. En person har klara svårigheter att förändra invanda 

beteenden om inte yttre eller inre omständigheter till någon del påverkar en förändring. 

Förtroendefulla diskussioner måste avhållas och låsta tankar låsas upp. 
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Bilaga 1 

INTERVJUFRÅGOR 
 
Vårt syfte med denna undersökning är att få en insikt i vad som kan motivera en 
alkoholmissbrukare att bryta sitt missbruk och börja ett nytt liv som nykter alkoholist. Den 
främsta anledningen är att vi vill att vårt arbete ska kunna ligga till hjälp för närstående till 
personer som missbrukar alkohol då de vill arbeta för att deras närstående missbrukare ska bli 
nykter. Även arbetsgivare och dylika kan vara hjälpta av denna kunskap då de får problem 
med att en medarbetare inte längre kan sköta sitt arbete på grund av alkoholen. Vi vill skapa 
oss denna insikt genom att prata med personer som tidigare har missbrukat alkohol och 
därigenom kan prata om sina egna erfarenheter. Vi vill helt enkelt genom en rad frågor veta 
vad som gjorde att just du kände motivation och styrka att bryta ditt missbruk. 
 
 
1. Din nuvarande ålder? 
 
2. Är du nöjd med din uppväxt? Berätta om din uppväxt. 
 
3. Har du växt upp med båda föräldrarna (om inte, vem av föräldrarna har du tillbringat 

större delen av din uppväxt med)? 
 
4. Har någon av dina föräldrar haft alkoholproblem (om ja, vem av föräldrarna)? 
 
5. Kommer du ihåg ditt första berusningstillfälle (utveckla svaret med omständigheterna)?  

Berätta om ditt första berusningstillfälle. Hur gammal du var vid detta tillfälle? 
 
6. Var det någon som reagerade över detta (om ja, vem reagerade och på vilket sätt)? Berätta 

om hur omgivningen reagerade vid detta tillfälle. 
 
7. Hur reagerade du själv, både under och efter detta rus? 
 
8. När, anser du själv, att ditt missbruk inleddes? 
 
9. Hur fungerade det med arbetet under den här tiden, kunde du upprätthålla det? (Var 

arbetade du då? Har du kvar det jobbet? Var arbetar du nu?) 
 
10. Hur såg familjebilden ut för dig, med tanke på syskon, sambo och  barn till exempel, vid 

det tillfälle då du själv anser att du började missbruka alkohol? 
 
11. Vad bidrog under denna tid till att du avancerade i alkoholkonsumtionen? 
 
12. Kan du berätta vilket känslotillstånd du befann dig i (upplevde) under rusets verkning? 
 
13. Hade du några bekymmer, personliga eller i din närhet, parallellt med missbruket? 
 
14. Hur upplever du din alkoholkonsumtion från det att du började dricka alkohol tills det att 

du slutade? 
 
 



15. Har du någon uppfattning om hur ofta och ungefär hur mycket alkohol du drack när du 
drack som mest? 

 
16. När bestämde du dig för att leva ett annorlunda liv – ett liv utan begär av alkohol? 
 
17. Är du helt nykter idag?  
 
18. Finns det tillfällen än idag att du känner ett ”sug” efter alkohol? Om ja, vad gör du för att 

motverka denna känsla? 
 
19. Vilka var de viktigaste bidragande orsakerna till att du valde att bryta missbrukandet av 

alkohol? 
 
20. Vad är det som har gjort det möjligt för dig att leva utan påverkan av alkohol? 
 
21. Har ditt synsätt kring de faktorer som påverkade och motiverade dig att sluta missbruka 

alkohol förändrats från det att du själv var i missbruket tills det att du klarat dig ur 
missbruksproblematiken? 

 
22. Om du tänker dig tillbaka till tiden då du var alkoholist: 
• Hur skulle omgivningen reagerat och agerat för att du skulle ha känt en motivation att 

sluta missbruket tidigare än vad som nu var fallet?  
• Var det någonting som din omgivning borde ha gjort annorlunda?  
• Var det någonting som din omgivning borde ha gjort men som de inte gjorde.  
• Var det någonting som din omgivning gjorde godhjärtat men som gjorde situationen än 

värre för dig? 
 
23. Vad bör jag tänka på om jag vill hjälpa någon i min omgivning som är alkoholist? Har du 

några goda råd? 
 
24. Vad anser du om samhällets insatser för att motverka alkoholism? Vad skulle kunna 

förbättras? Finns det någonting som samhället helt borde sluta med alternativt någonting 
som samhället borde börja med? 
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