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Abstract 

AIM - The aim of this study is to describe and analyze how active AA members initiated change 

towards sobriety and to investigate what was important in this change process. DESIGN -Eight 

AA members were interviewed according to a qualitative semi-structured interview guide. The 

analysis is based on a transtheoretical model of change and different motivational theories about 

the self. RESULTS –Several respondents realised early that their alcohol consumption was 

problematic, but this did not result in any corrective action to change their drinking habits. Most 

of the respondents continued questioning their alcohol consumption one or several times after the 

initial problematisation, before it led to sobriety. The result suggests that there are many different 

factors attributed for change, which can be categorised into several themes. CONCLUSIONS –

The problematisation of alcohol abuse is a foundation for the later sobriety. Factors that were 

active during the change process can help the individual to begin problematize their relationship 

to alcohol. Moreover it’s usually not a single factor that plays a role in initiating change, but 

rather a complex relationship of various factors that eventually lead to sobriety. 
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Ett stort tack till er alla som har ställt upp för intervju! Utan er hade det inte varit möjligt att 

genomföra denna studie. Vi har under studiens gång berörts av era historier och är väldigt 

tacksamma över att ni så frikostigt delat med er av era erfarenheter och tankar. Vi vill även rikta 

ett stort tack till vår handledare som hjälpt oss när det känts trögt och kommit med idéer när vi 

inte haft några! 
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1. Inledning 

Årligen så dör ungefär 2,5 miljoner människor världen över på grund av konsumtion av alkohol. 

Följaktligen så utgör alkoholkonsumtionen, i dagens läge, en betydande skada för individer och 

samhället i stort (World Health Organization, 2010). År 2010 antog alla medlemmar i World 

Health Organisation (WHO) en världsomfattande strategi för att möta skadligt bruk av alkohol, 

då alkohol utgör den tredje största riskfaktorn för dålig hälsa globalt sett (ibid). Alkohol orsakar 

en rad olika problem så som, rattfylleri, våld, sjukdomar och skador på det sociala området 

(Folkhälsoinstitutet, 1996). Alkoholkonsumtionen utgör en stor kostnad för de flesta samhällen i 

världen (ibid). Baserat på olika undersökningar kostar alkoholkonsumtionen för det svenska 

samhället mellan 29-45 miljarder kronor per år (CAN, 2014) och alkoholrelaterade problem utgör 

en stor del av det sociala arbetet.  

 

Under 1900-talet växte det fram två dominerande perspektiv kring missbruk av alkohol, det 

sjukdomsorienterade och de samhällsvetenskapliga perspektiven (Helmersson Bergmark, 2010). 

Detta har resulterat i att ett flertal olika behandlingsformer utvecklats utefter de olika 

perspektiven. Vilken behandling som är mest effektiv är dock svårt att uttala sig om. Forskning 

har visat på att olika bona fide behandlingar inte skiljer sig åt i effektivitet. De stora 

multicenterstudierna UKATT och Project Match visar på att behandling har effekt och att 

specifik behandling är mer effektiv än “vanlig” behandling (Bergmark, 2009). Men eftersom de 

olika specifika behandlingarna inte skiljer sig i effektivitet så blir en intressant fråga vilka 

faktorer i de olika behandlingarna som är aktiva i förändringsprocessen. Forskning har även visat 

på att de flesta som har tagit sig ur missbruk av alkohol har gjort det utan någon typ av 

behandling (Blomqvist, 2012). Senare studier har dock kunnat visa på att det är ett komplext 

samband av olika faktorer som är kontextbundna vilka är avgörande för individens 

förändringsprocess (von Greiff & Skogens, 2012; Christensen & Elmeland, 2015).  

 

I en svensk kontext har flera forskare studerat förändringsprocesser hos människor med 

alkoholmissbruk. Dessa studier beskriver ett brett omfång av olika faktorer som påverkar 

förändringsprocessen (Blomqvist, 2002; von Greiff & Skogens, 2012). En av dessa faktorer är 

AA som visat sig ha en positiv inverkan på vissa människor som vill förändra och bibehålla en 

annan relation till alkoholen (von Greiff & Skogens, 2012). Flera blir nyktra med hjälp av AA 

och ungefär 20 % av de som kommer till AA stannar kvar och blir regelbundna deltagare 
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(Helmersson Bergmark, 2010). AA-medlemmar är en relativt stor grupp människor som har 

genomgått en förändringsprocess kring sin alkoholkonsumtion (Room & Greenfield, 1993). 

Många av dem besitter erfarenhet av och insikter om att initiera en förändring och kan tänkas ha 

kunskap som hjälper till att belysa vilka faktorer som är viktiga i förändringsprocessen. 

Målgruppen har dock inte studerats utifrån en svensk kontext i någon större omfattning och vi ser 

här en lucka i forskningen vilket vi vill utforska vidare. Vilka faktorer de tar upp som viktiga kan 

emellertid vara påverkade av AA:s perspektiv vilket kan relateras till Orford, Hodgson, Copello, 

Wilton och Slegg (2009) studie som fastställer att den behandling en individ genomgår påverkar 

vilka faktorer denne beskriver som viktiga. Detta är något vi kommer att ta i beaktning när vi 

analyserar materialet.  

1.2 Syfte: 

Syftet är att undersöka hur personer som är aktiva inom AA beskriver initiering av förändrad 

alkoholkonsumtion som lett till nuvarande nykterhet samt vad individerna beskriver som viktigt i 

denna förändringsprocess.  

1.3 Frågeställningar: 

● När började alkoholbruket uppfattas som problematiskt?  

● Vilka faktorer framkommer i berättelserna som viktiga vid initiering av en 

förändringsprocess? 

● Hur överensstämmer individernas beskrivningar med AA:s perspektiv på 

alkoholmissbruk?  

 

2. Centrala begrepp 

Under detta avsnitt kommer vi ta upp centrala begrepp vilka kan hjälpa läsaren att orientera sig 

genom studien och få en förståelse för hur vi kommer att använda dem.  

2.1 Alkoholist 

Ett flertal av respondenterna i studien benämner sig själv som alkoholist och det kan därmed vara 

av vikt för läsaren att få en bild av begreppets uppkomst och innebörd. Begreppet började 

användas inom sjukdomsmodellen i början på 1930 - talet i USA och innebar att individen 
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betraktades som bärare av problemet. Alkoholist var inget som alla kunde bli utan det var vissa 

grupper av individer som inte kunde hantera alkoholen och därmed tappade kontrollen över sitt 

drickande (Blomqvist, 2012). För att inte individen skulle förlora sig själv totalt var individen 

tvungen att avstå helt från alkoholen. Detta begrepp förknippas idag med AA då 

sjukdomsmodellen med alkoholist begreppet förekommer i deras program. Inom AA ses dock 

alkoholism främst som en andlig svaghet eller viljesjukdom snarare än en fysisk sjukdom (ibid). 

2.2 Alkoholmissbruk 

Alkoholmissbruk är ett begrepp som är svårt att definiera då det kan finnas många förklaringar 

till att ett visst bruk ska ses som missbruk. Begrepp som alkoholism, missbruk, heavy drinking 

och beroende har ingen enhetlig beskrivning utan är kopplat till vem som definierar begreppen 

och i vilken kontext de ställs (Blomqvist, 2012). Blomqvist (2012) tar även upp att det råder 

ganska stor enighet om att problemen med missbruk och beroende måste ges en multifaktoriell 

eller bio-psyko-social förklaring. Vi väljer i den här studien att använda begreppet 

alkoholmissbruk för att beskriva en konsumtion, som enligt individer själva eller forskare i de 

studier som behandlas, beskriver som problematisk eller som ett missbruk/beroende. 

2.3 Förändringsprocess  

Förändringsprocess är ett begrepp som förekommer frekvent i den här studien och som används 

för att förklara ett förändrat beteende eller en förändrad tanke hos individen. Processen kan 

påverkas av olika typer av faktorer som riktar beteendet eller tanken åt ett visst håll. Främst 

används det nedan när en person går från alkoholmissbruk till att bli nykter eller till att 

konsumera på en måttlig nivå. Återhämtning ser vi som en del av denna process där personen gått 

från missbruk till att bli nykter eller dricka mindre.  

 

3. Anonyma alkoholister - organisation och perspektiv på 

alkoholmissbruk 

De personer som intervjuas i studien är alla medlemmar i Anonyma alkoholister (AA). AA är en 

ideell förening som bygger på ett tolvstegsprogram medlemmar kan genomföra, samt tolv 

traditioner med rekommendationer om hur gruppen kan organiseras (Anonyma Alkoholister, 

2016). Organisationen är influerad av The Big Book som beskriver de tolv stegen mot 
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tillfrisknande och är skriven av före detta medlemmar. AA styrs av dess medlemmar och beskrivs 

som en gemenskap där man arbetar tillsammans för att lösa ett ömsesidigt problem, samtidigt 

som de hjälper andra att tillfriskna från sin alkoholism (Anonyma Alkoholister, 2016). AA är 

fristående och tar inte emot bidrag utifrån. Det enda kravet för att bli medlem är en vilja att sluta 

dricka. AA erbjuder stängda och öppna AA möten över hela världen där människor samlas och 

delar sina livsberättelser (Anonyma Alkoholister, 2016). USA är antagligen det land där AA har 

haft störst genomslag. Uppskattningsvis 9 % av den amerikanska befolkningen har någon gång i 

sitt liv besökt ett AA-möte (Room & Greenfield, 1993). I Sverige uppger AA själva att det finns 

uppskattningsvis 460 grupper och ca 10 000 medlemmar (Anonyma Alkoholister, 2009). AA 

präglas starkt av det sjukdomsdominerade perspektivet där alkoholen ses som en sjukdom och 

förespråkar total nykterhet eftersom alkoholen gör att personen tappar kontrollen. (Anonyma 

Alkoholister, 2016).   

  

AA:s fundament består av de tre legaten. Dessa legat är, de tolv stegen för personligt 

tillfrisknande, de tolv traditionerna för enighet och de tolv koncepten för tjänande (service) 

(Anonyma Alkoholister, 2016). De tolv stegen är ett handlingsprogram för tillfrisknande från 

alkoholism och finns beskrivet redan i The Big Book som gavs ut 1939. Det finns även en 

tradition av kunskap inom AA som kompletterar boken. De tolv traditionerna för enighet 

behandlar aspekter som rör hur AA gruppen fungerar och erfarenheter kring hur tidigare 

misslyckanden kan hjälpa till att bygga upp sammanhållningen. De tolv koncepten för tjänande 

berör AA:s struktur på en internationell och nationell nivå. Det som främst kommer behandlas i 

denna studie är AA:s perspektiv på alkoholism och hur det kan kopplas till respondenternas 

berättelser. I The Big Book, där de tolv stegen första gången satts på pränt, beskriver alkoholism 

eller kroniskt alkoholberoende som en sjukdom vilket drabbar en viss mängd av befolkningen. 

Den påverkar individer mentalt, fysiskt och själsligt samt gör att individen inte kan bestämma när 

och hur mycket denne ska dricka. Individen har utvecklat en sorts fysisk allergi mot alkohol och 

en psykisk besatthet som gör individen blind för sina problem. Alkoholismen är alltså kronisk, 

obotlig och följer med individen hela livet (Anonyma Alkoholister, 2001). 

 

 

4. Forskningsöversikt 

Under detta avsnitt kommer sökprocessen och tidigare forskning presenteras. Forskningen är 

uppdelad under olika teman som behandlar förändringsprocesser kopplat till missbruk. Under de 
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tre första rubrikerna presenteras forskning som berör förändringsprocesser hos individer vilka 

genomgått professionell behandling och de som genomgått en förändring utan behandling. 

Rubrikerna efter det behandlar AA som organisation och hur den kan påverka 

förändringsprocessen samt hur AA-medlemmar beskriver sin förändringsprocess. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av den tidigare forskningen. 

4.1 Sökprocessen 

Sökmotorer som har använts är: diva, swepub, pubmed, Stockholms universitets bibliotek 

artikelsök EDS, skopus, proquest och google scholar. De sökord vi utgått från är: AA OR 

Alcoholics Anonymous, recovery process, missbruk, alkoholmissbruk, alkoholproblem, 

förändringsprocesser, alcohol misuse, reasons for change, alcohol problems, process of change, 

alcohol abuse, change, self help groups och alcohol treatment. Efter att ha sökt på dessa ord så 

uppkom det väldigt många artiklar. Vi har inte läst alla artiklar som det blev träff på, utan vi läste 

abstraktet på de artiklar som kom upp på de tre första sidorna. Vi har även sökt i referenslistor på 

författare som tidigare skrivit om det ämne vi har tänkt skriva om. Urvalet av artiklar har skett 

utefter relevans till syftet, men även efter hur frekvent de använts i tidigare forskning.  

4.2 Förändringsprocesser  

Flera studier beskriver människors berättelser kring vägar ur missbruk och faktorer som dessa 

människor tillskriver som viktiga för att initiera en förändring (Tucker, Vachinich & Gladsjo, 

1994; Humphrey, Moos & Finney, 1995; Cunningham, Blomqvist, Koski-Jannes & Cordingley, 

2005). Winick (1962) beskriver förändring som en mognadsprocess och hans studie visar på att ju 

äldre personerna blir, desto mer inaktiva blir de som missbrukare. Ett annat sätt att se på 

förändring är att personen utvecklar en identitet som icke-missbrukare (Waldorf & Biernacki, 

1979 citerad i McIntosh & McKeganey, 2000) och detta kan enligt McIntosh och McKeganey 

(2000) ske med hjälp av berättelser. Förändring kan också ses som en process där individen 

behöver gå igenom ett flertal steg för att öka chansen till en bestående förändring (Prochaska, 

Norcross & DiClemente, 1995).  

 

Förändringsprocesser har studerats från olika perspektiv och med olika målgrupper i fokus. En 

vanlig uppdelning i tidigare forskning är den mellan personer som genomgått en förändring med 

professionell hjälp och de som genomgått en förändring utan professionell hjälp (Tucker et al., 

1994; Humphrey et al., 1995; Cunningham et al., 2005; Orford et al., 2006; von Greiff & 
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Skogens, 2012). Vilken typ av förändring personer gör, från alkoholmissbruk till att dricka 

måttligt eller från alkoholmissbruk till nykterhet, påverkas av olika bakgrundsfaktorer 

(Humphrey et al., 1995; Cunningham et al., 2005). Några gemensamma faktorer som ligger 

bakom förändring hos både personer som genomgått behandling och de som inte har genomgått 

behandling är att återhämtning föregås av långvarigt skadliga konsekvenser och ökad negativ 

stress på grund av drickandet (Blomqvist, 2002). Studier visar även på att det är delvis andra 

faktorer som är verksamma vid initiering av förändring jämfört med de som hjälper till att 

bibehålla den (Tucker et al., 1994; Orford et al., 2006; von Greiff & Skogens, 2012).  

4.2.1 Utan professionell hjälp 

Ett antal studier har fokuserat på personer som inte har genomgått någon professionell behandling 

men som antingen tänkt förändra eller har förändrat sina alkoholvanor (Tucker et al., 1994; 

Humphrey et al., 1995; Cunningham et al., 2005). Studierna har använt sig av ett antal olika 

metodologiska ansatser. Till exempel så har Humphrey et al., (1995) gjort en longitudinell studie 

som visar på att de personer som gått från att vara alkoholmissbrukare till att dricka måttligt hade 

högre socioekonomisk status och mer socialt stöd till att börja med än de som gått från 

alkoholmissbrukare till att bli nyktra.  

 

Cunningham et al. (2005) har genomfört en jämförande studie som baseras på en 

telefonundersökning gjord med personer som vid tillfället hade ett pågående alkoholmissbruk. 

Resultaten visar på att de personer som funderade över en förändring av dryckesvanor hade 

allvarligare alkoholproblem och var av uppfattningen att deras hälsa var utsatt för mer risk 

jämfört med de som inte övervägde en förändring. Studien visar även på att de personer som 

slutat missbruka alkohol uppgav andra anledningar till varför de slutat än de som hade ett 

pågående missbruk men som funderade på att sluta. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

anledningarna att sluta modifieras över tid (ibid). Till exempel så visar Tucker et al’s (1994) 

kvalitativa intervjustudie på att motivation till initierande och bibehållande av nykterhet utvecklas 

över tid och är kopplat till olika livshändelser.  

4.2.2 Med professionell hjälp 

Andra studier har utvecklat egna modeller som beskriver förändringsprocessen baserat på den 

empiri som framkommit i studien (Orford et al., 2006; von Greiff & Skogens, 2012 ). Båda 

studierna fokuserar på klienter som genomgått behandling och använder sig av intervjuer för att 

få fram vad klienterna beskriver som viktiga faktorer i förändringsprocessen. I von Greiff och 
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Skogens studie (2012) framkommer bland annat faktorer som hälsa, egen insikt, socialt nätverk, 

boende, arbete, behandling och AA som viktiga vid initiering av förändring. Orford et al. studie 

(2006) tar upp faktorer som inträffat innan individen sökt professionell hjälp. De faktorer som tas 

upp är utlösande händelse (trigger event), Kan inte förändras utan hjälp (can’t change without 

help), påtryckning från andra (pressure from others) och att uppmärksamma ansamlande problem 

(recognizing accumulated problems). En annan studie av Orford et al. (2009) undersöker vilka 

faktorer personer tillskriver som viktiga beroende på vilken behandling de genomfört. Studiens 

resultat visar på att vilken typ av behandling en individ använder sig av kan påverka vilka 

faktorer de själva ser som viktiga i förändringsprocessen.  

4.3 Anonyma Alkoholister 

AA som organisation har studerats utifrån en mängd olika perspektiv, exempelvis som 

behandling, eftervård, social institution, nätverk, kult, självhjälpsgrupp, andlig rörelse eller 

ideologi (Bloomfield 1990 citerad i AA i Sverige, 1995). Det har även gjorts studier som tittar på 

olika faktorer inom AA och hur dessa har betydelse för personer som deltar i AA möten 

(Humphreys, 2000; Morjaria & Orford, 2002; Lederman & Menegatos, 2011; Strobbe & Kurtz, 

2012). Studier har även tittat på effektiviteten av AA för personer som vill förändra sitt drickande 

(Kaskutas, 2009; Kelly, Magill & Stout, 2009). 

4.3.1 Berättelser 

Berättelser inom AA är en faktor som forskats på genom narrativ ansats i ett antal studier 

(Humphreys, 2000; Lederman & Menegatos, 2011; Strobbe & Kurtz, 2012). Forskning kring 

olika narrativ från AA-medlemmar visar att berättelser har en stor betydelse både för individen 

själv och för AA som organisation (Humphreys, 2000; Lederman & Menegatos, 2011). Enligt 

Humphreys studie (2000) finns det ett samband mellan de olika narrativ som berättas på AA 

möten och de individuella livsberättelserna. Genom de berättelser som delas på AA möten formas 

medlemmarnas egna individuella historier (ibid). Fem olika kategorier i AA berättelser har 

kunnat urskiljas: the Drunk-A-Log, the Serial Story, the Apologues, Legends, and Humorous 

Stories. Enligt Humphrey (2000) har dessa fem olika kategorier av berättelser olika funktioner 

inom AA, som exempelvis att värva fler medlemmar, förändra självidentiteten samt att hjälpa till 

att lindra skam och skuldkänslor.   
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Att berättelser kan hjälpa till att förändra identiteten har även Lederman och Menegatos (2011) 

kommit fram till i sina resultat trots en annan teoretisk ansats. Författarna har använt sig utav 

Denzins teori kring conceptualization of the role of self in the alcoholic’s recovery. Studien visar 

att berättelser hjälper AA-medlemmar att upprätthålla sin nykterhet. Genom att berätta sin 

historia utvecklar individen en bättre förståelse av sig själv, byter ut sin identitet som alkoholist 

med en återhämtnings identitet eller ett “återhämtningssjälv”. Därefter kan individen börja 

identifiera sig med sitt aspirational self, en identitet som samstämmer mer med den person de 

önskar att vara. När en medlem i AA berättar sin historia blir det samtidigt en självreflektion som 

ger personen insikt om sitt eget beteende samt fostrar självmedvetenhet, självacceptans och 

personligt växande (Lederman & Menegatos, 2011). 

 

Christensen & Elmeland (2015) studie jämför narrativ från personer som återhämtat sig genom 

AA med personer som återhämtat sig på egen hand. Resultaten visar på att narrativ från personer 

som återhämtat sig genom AA var mer homogena jämfört med narrativ från de personer som 

återhämtat sig på egen hand. AA-medlemmar använde även en mer likartad terminologi i sina 

berättelser jämfört med personer som återhämtat sig på egen hand. En slutsats i studien är att 

återhämtningen påverkas av den kontext i vilken individen gör en förändring. Samtidigt påverkas 

individers berättelser av den kontext de lever i efter att ha förändrat sin alkoholkonsumtion.  

4.3.2 Andlighet 

Vidare så har AA en andlig dimension inom sitt program och forskning har gjorts på den andliga 

faktorn som en mekanism för förändring av problematisk alkoholkonsumtion (Morjaria & 

Orford, 2002; Kelly et al., 2009; Kelly & Greene, 2014). Andlighet har visat sig ha en positiv 

påverkan för återhämning inom AA (Morjaria & Orford, 2002; Kelly & Greene, 2014). Morjaria 

och Orfords (2002) kvalitativa intervjustudie, med AA-medlemmar och män från södra Asien, 

har undersökt religionens och andlighetens påverkan för återhämtning av alkoholmissbruk. 

Författarna har använt sig utav grundad teori och utvecklat två modeller för återhämning. En 

modell för personer inom AA och en modell för män från södra Asien. Resultaten visar på att 

andlighet och tron på en högre makt hade en inverkan på AA-medlemmar och deras 

återhämtning. En litteraturstudie av Kelly och Greene (2014) fastställer även den att andlighet 

inom AA hjälper till i återhämtningsprocessen. Denna studie har dock försökt förklara 

andlighetens positiva inverkan med en psykologisk ansats. Det finns emellertid en annan 

litteraturstudie som motsätter sig de ovanstående resultaten. I Kelly et al’s (2009) studie har andra 
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faktorer inom AA större betydelse för återhämtning, exempelvis coping strategier, motivation, 

gemensam process och förändring i det sociala nätverket. En senare studie av Kelly, Magill, 

Pagano & Stout (2012) undersöker vidare hur det sociala nätverket och AA påverkar individer 

som försöker hålla sig nyktra. Resultaten visar på att personer som gick på AA-möten och 

personer med pro abstainers i sitt nätverk i större grad höll sig nyktra jämfört med de som hade 

en pro drinker i sitt nätverk eller inte gick på AA-möten.  

4.3.3 “Nått botten” (“Hitting bottom”) som vändpunkt 

“Nått botten” är ett uttryck som framkommit i ett flertal studier från AA- medlemmars 

berättelser kring sitt alkoholmissbruk (Humphreys, 2000; Strobbe & Kurtz, 2012; Christensen & 

Elmeland, 2015). “Nått botten” beskrivs av AA-medlemmar som att de kommit till ett totalt 

mörker med hopplöshet, där de känner sig alienerade från sig själva och samhället (Strobbe & 

Kurtz, 2012). Det har också beskrivits som en återvändsgränd där enda vägen är att sluta med 

alkohol eller att dö (Christensen & Elmeland, 2015). Innan personerna kommit till stadiet “nått 

botten” har AA-medlemmar beskrivit alkoholen som något positivt, där alkoholen har varit en 

central aktivitet i livet (Strobbe & Kurtz, 2012). Det goda av alkoholen har dock successivt börjat 

ge negativa följder vilket senare lett till att ett flertal personer upplevt att de till sist “nått botten” 

(Christensen & Elmeland, 2015). Enligt Christensen och Elmeland (2015) beskriver AA-

medlemmar sin förändringsprocess från “nått botten” stadiet genom en stor mängd av olika 

faktorer som leder till att personerna genomgår en förändring i sin alkoholkonsumtion. 

Författarna gör liknelsen att det finns lika många sätt att dricka alkohol på som det finns sätt att 

sluta med problematisk konsumtion av alkohol. Det har också beskrivits att AA möten varit av 

betydelse för personer som genomgått en förändring kring sitt alkoholmissbruk efter att de “nått 

botten” (ibid). 

4.4 Sammanfattning av forskningsöversikt 

Tidigare forskning, både internationell och svensk, visar att förändringsprocesser inte har någon 

entydig förklaring utan att det snarare är ett komplext samspel av olika faktorer som är bundna 

till individ och kontext. Att det inte framkommit några entydiga beskrivningar av 

förändringsprocesser och vilka faktorer som är viktiga kan möjligtvis bero på att forskningen 

gjorts utifrån olika kontexter samt med olika urvalsgrupper. Det blir därmed svårt att jämföra de 

olika studierna med varandra. Kunskapsområdet kring förändringsprocesser pekar dock på att det 

finns ett antal olika faktorer som visat sig vara viktiga för förändringsprocessen. Tidigare 
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forskning visar även på att olika narrativ har betydelse för AA som organisation och i individens 

återhämtningsprocess. Vår förhoppning är att denna studie kan bidra ytterligare till det svenska 

forskningsfältet kring vilka faktorer som är viktiga vid initiering av förändring. Detta genom att 

enbart utforska AA- medlemmars berättelser kring förändrad alkoholkonsumtion.  

 

 

5. Teoretiska perspektiv 

Syftet med denna studie är att undersöka initiering till förändring och vilka faktorer som 

framkommer som viktiga. En teori som ofta förekommit i litteratur och tidigare forskning kring 

förändringsprocesser är Prochaska et al's. (1995) transteoretiska modell för beteendeförändring. 

Modellen beskriver beteendeförändring genom att dela upp den i ett antal steg som individen 

måste genomgå för en lyckad förändring. Eftersom modellen används frekvent i litteraturen och 

bland annat beskriver den del av förändring som denna studie fokuserar på så har den valts som 

verktyg för analys. För att ytterligare beskriva, och för att belysa förändring genom ett annat 

perspektiv så har motivationsteorier använts. Genom att använda två teorier är förhoppningen att 

ge en bredare förståelse för hur en förändring kan gå till och hur de olika faktorerna hjälper till i 

denna process. När vi beskriver de olika teorierna kommer vi att växla mellan att använda de 

engelska begreppen och egna översättningar. Detta för att göra texten så förståelig och lättläst 

som möjlig. Vissa begrepp har varit svåra att översätta då det inte har funnits likvärdiga begrepp 

på svenska. I dessa fall har vi valt att ha kvar det engelska ordet.  

5.1 Prochaska, Norcross & DiClemente: Förändringshjulet (Stages of 

change) 

Prochaska et al. (1995) beskriver hur all typ av förändring kan delas upp i sex steg; 

förbegrundande (precontemplation), begrundande (contemplation), förberedelse (preparation), 

handling (action), bibehållande (maintenance) och upphörande (termination). Varje steg måste 

avklaras för att öka chansen till bestående förändring. Vid varje steg så finns även olika processer 

som kan hjälpa till för att förändra det aktuella problemet. De processer som tas upp är 

medvetandegöra (consiousness raising), social frigörelse (social liberation), emotionellt 

uppvaknande (emotional arousal), omvärdering av självet (self-reevaluation), åtagande 

(commitment), bemöta problemen (countering), kontroll över omgivningen (environmental 

control), belöningar (rewards) och hjälpsamma relationer (helping relationships). Hur effektiva 
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dessa processer är beror på vilken tidpunkt och i vilket steg de blir aktuella för individen. Vi har 

valt att beskriva de processer och steg som är av relevans för den här studien. Nedan kommer de 

första fyra processerna att presenteras och därefter kommer de fyra första stegen att beskrivas i 

sin korthet.  

5.1.1 Medvetandegöra  

Med termen menas ungefär att göra det omedvetna medvetet. Även ny kunskap kring sig själv 

eller det problem man anser sig ha ryms i termen. Ny kunskap kan exempelvis leda till att 

personen tar itu med problemet på ett annat sätt än hen tidigare gjort (Prochaska et al., 1995). 

5.1.2 Social frigörelse 

Syftar till hur den externa omgivningen kan hjälpa en person att påbörja eller fortsätta en 

förändringsprocess. Exempelvis så kan valet att gå och fika med en vän istället för att ses på 

krogen vara till hjälp för en person som försöker sluta dricka alkohol (Prochaska et al., 1995). 

5.1.3 Emotionellt uppvaknande   

Med detta begrepp menas en känslomässig upplevelse kopplat till det problem som är aktuellt. 

Det går att dra paralleller till att medvetandegöra fast på en emotionell nivå. Att en person i 

familjen får cancer kan motivera en person till att sluta röka exempelvis (Prochaska et al., 1995). 

5.1.4 Omvärdering av självet  

Syftar till en process där personen omvärderar sig själv både i tanke och känsla. Vad är positivt 

respektive negativt med att förändra sitt beteende? Kanske skulle livet bli bättre utan det aktuella 

problemet? Dessa är frågor som kan aktualiseras (Prochaska et al., 1995). 

5.2 De fyra första stegen i den transteoretiska modellen  

5.2.1 Förbegrundande  

I detta steg är personen inte redo för förändring och tycker själv inte att denne har något problem. 

Personen motsätter sig förändringar och tycker oftast att det är andra som behöver ändra på sitt 

beteende. När information om personens problem förs på tal så vänder denne sin uppmärksamhet 

någon annanstans. Processer som kan hjälpa en person i stadiet förbegrundande att bli medveten 

om sitt problem är främst medvetandegöra och social frigörelse (Prochaska et al., 1995). 
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5.2.2 Begrundande  

I detta steg börjar personen uppmärksamma att hen har ett problem och börjar tänka på olika sätt 

problemet skulle kunna lösas på. Det kan dock dröja innan ett beslut om förändring genomförs. 

Personen vet att denne har ett problem och även ungefär hur problemet ska lösas men är inte 

riktigt redo att släppa gamla tankar/beteenden ännu. Viktiga processer i detta steg kan vara 

medvetandegörande, social frigörelse, emotionell laddning och omvärdering av självet 

(Prochaska et al., 1995). 

5.2.3 Förberedelse  

De flesta personer börjar i detta steg planera att genomföra en förändring inom en snar framtid 

men det kan fortfarande finnas en ambivalens till förändringen. I detta steg så har dock individen 

oftast förberett sig på olika sätt, exempelvis genom att skära ner på cigaretter eller alkohol. Att 

göra en ordentlig planering är viktigt för ett framgångsrikt genomförande och även för att 

förändringen ska kunna bibehållas. Viktiga faktorer i detta steg kan vara social frigörelse, 

emotionell laddning, omvärdering av självet och åtagande (Prochaska et al., 1995). 

5.2.4 Handling  

Detta är steget där personen rent konkret förändrar sitt beteende och justerar sin omgivning. 

Exempelvis när en person slutar dricka alkohol eller slänger all onyttig mat ur kylen. 

Förändringarna som görs i detta steg är oftast de som är mest synliga för andra människor. Ett 

misstag som ofta sker är att det sätts ett likhetstecken mellan genomförande och förändring, 

medan steg som medvetandegörande och förberedelse glöms bort. Vilket kan påverka hur 

framgångsrik förändringen senare kommer att bli. Viktiga faktorer i detta steg kan vara social 

frigörelse, emotionell laddning, omvärdering av självet, åtagande, belöningar, bemöta problemen, 

kontroll över omgivningen och hjälpsamma relationer (Prochaska et al., 1995). 

 

5.3 Motivationsteorier kring jaget och dess strävan  

      (the self and its strivings) 

 

För att analysera resultaten kommer vi även använda oss utav teorier kring jaget och dess strävan 

för att kunna förklara personens motivation till att förändra sin alkoholkonsumtion. Jaget är under 

ständig förändring och strävan efter att utvecklas. I sökandet att definiera och skapa en identitet 
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ställer sig människan i relation till samhället och andra (Reeve, 2009). Nedan beskrivs olika 

begrepp som kopplas till jaget och dess strävan. 

5.3.1 Self-concept (självbild)  

Self-concept kan förklaras genom att det är människors mentala representationer av dem själva, 

exempelvis hur personen tänker om sig själv “jag är en nervös person” eller hur personen tänker 

om andra “alkoholister är på ett visst sätt”. Erfarenheter och reflektioner kring dessa erfarenheter 

konstruerar självbilden och uppfattningar av andra människor. En individs självbild är uppbyggd 

av en mängd olika mentala scheman vilka skapats genom erfarenheter som generaliserats på ett 

specifikt område (Reeve, 2009). Exempelvis kan en person ha en generell bild av sig själv som 

dålig på idrott eller bra på matematik. Denna bild av sig själv är inte kopplat till en specifik 

händelse, som till exempel att det gick dåligt på matematikprovet en gång, när det gått bra flera 

gånger tidigare. Bilden av att vara bra på matematik kommer sannolikt att bestå, men om 

personen misslyckas på proven flera gånger i framtiden så kan det förändras (Reeve, 2009). 

5.3.2 Self-schemas  

Enligt Piaget utvecklar människan redan från tidig ålder scheman som hjälper individen att 

samspela med omvärlden. Self-schemas uppkommer från erfarenheter och dessa kan förändras 

eller utvecklas allteftersom människan strävar efter att upprätthålla en mental jämnvikt. Med 

mental jämvikt var Piagets idé att medvetandet söker upprätthålla en balans mellan olika 

motverkande krafter. Eftersom individen hela tiden strävar efter att förstå sin omgivning och 

världen anpassar individen, utefter erfarenheter, sitt tänkande till ny information (Whang & 

Frisen, 2007).  

5.3.3 Consistent self  

När individen har etablerat ett tydligt self-schema inom ett visst område försöker individen 

upprätthålla bilden av sig själv genom att söka sig till den omgivning och information som 

bekräftar detta self-schema (Reeve, 2009). Om responsen från omgivningen inte stämmer överens 

med individens self-schema kan individen, beroende på hur starkt etablerat detta self-schema är, 

börja ifrågasätta sitt beteende. För att individen ska göra en förändring måste responsen från 

omgivningen vara valid och stark samt så måste individens self-concept i det aktuella fallet vara 

lågt (ibid). 
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5.3.4 Motivationella egenskaper av self-schemas  

Enligt Reeve (2009) finns det två sätt som self-schemas skapar motivation. Self-schemas formar 

och ger riktning för en individs beteende och motiverar personen att söka den respons som 

stämmer överens med personens självbild (consistent self). Det kan dock uppstå 

motivationsspänning vilket betyder att individen inte får respons som stämmer överens med 

självbilden. Denna spänning motiverar i sin tur jaget att skapa överensstämmelse igen mellan 

erfarenhet och självbild (ibid). Det andra sättet som self-schemas kan skapa motivation är genom 

att individen ser ett möjligt future self som är önskvärt och där utefter formar ett beteende som 

förhoppningsvis leder fram till detta future self. Det kan även vara så att det är en negativ bild av 

ett future self som motiverar individen till beteendeförändring då personen inte vill bli detta 

future self (Reeve, 2009).  

5.3.5 Cognitive Dissonance (kognitiv dissonans) 

När en individs självbild inte stämmer överens med hens handlingar så skapas en kognitiv 

dissonans. Det kan exempelvis vara en person med självbilden av att ha kontroll över sitt 

drickande och som ser sig själv som en ansvarstagande person, men så utför personen handlingar 

som går emot självbilden, exempelvis börjar dricka på morgonen, och sedan hämtar barnen full 

på dagis. Detta kan skapa en dissonans då tanke och handling inte stämmer överens med 

varandra. När en kognitiv dissonans upplevs tillräckligt starkt motiverar det personen till 

förändring för att få bort eller reducera obehaget. Detta kan göras genom att exempelvis förändra 

tanke eller handling (Reeve, 2009). Det finns även två andra sätt att få bort eller reducera 

dissonansen och det är genom att reducera vikten av dissonansen genom argumentera för att det 

man gjort inte är så farligt i förhållande till något annat. Eller att personen lägger till en ny 

övertygelse, som exempelvis en tro om att det snart kommer ut en ny medicinering som tar bort 

bieffekterna av alkohol helt, så personen kan lika gärna fortsätta med sitt drickande (Elliot & 

Devine, 1995 citerad i Reeve, 2009).  

 

 

6. Forskningsmetod 

Vår studie syftar till att beskriva och analysera AA-medlemmars berättelser kring initiering av 

förändring kopplat till alkoholmissbruk. För att besvara syfte och frågeställningar har vi valt att 

använda oss utav kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Kvale och 
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Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa metoden som ett verktyg för att få en inblick i andra 

människors upplevelser av världen och på så sätt också förstå världen ur en annan människas 

perspektiv. Ur intervjupersonernas berättelser kan den kvalitativa forskningsintervjun utveckla 

mening kring personernas erfarenheter. Med hjälp av denna metod ämnar vi att undersöka 

respondenternas upplevelser och perspektiv. 

6.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver denna typ av intervju som ett sätt att utforska teman i en 

persons vardag utifrån personens egna beskrivningar. Den kvalitativa intervjun har som mål att 

erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter i en persons berättelse. Kunskap 

om ett fenomen förvärvas genom att undersöka skillnader och variationer istället för att försöka 

kategorisera. Eftersom denna undersökning ämnar utforska vilka faktorer som kan tänkas vara 

viktiga vid en initiering av förändring är denna intervjutyp ett bra sätt att få in ett rikt material 

som beskriver den processen.  

6.2 Urval 

Vi har besökt två öppna AA möten där vi muntligen informerat om studien samt lämnat ett 

informationsblad
1
 som innehållit kontaktinformation och information om studien. Vi har även 

skickat e-post med bifogat informationsblad till elva AA-grupper inom Stockholmsområdet som 

haft sin e-postadress på AAs hemsida. Av dessa har fyra svarat och meddelat att de 

vidarebefordrat informationen till gruppen. Elva personer visade intresse för deltagande i studien, 

dock hoppade tre personer av, därmed intervjuades åtta personer till sist. Kriterier för urvalet har 

varit att personen är aktiv inom AA och nu lever ett nyktert liv. Vi har valt att göra ett 

bekvämlighetsurval då tillgängligheten av personer som vill intervjuas kan tänkas vara begränsat 

(Bryman, 2011) och för att AA är en organisation där medlemmarna är anonyma.  

6.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuplats och tid har bestämts i samråd med respondenterna. En av intervjuerna har skett på 

ett café, fyra har skett på Socialhögskolan i ett bokat rum, och tre av intervjuerna har gjorts i 

anslutning till lokaler där respondenterna senare skulle gå på möte. I informationsbladet så 

meddelades att intervjuerna skulle ta ca 15-30 minuter. Längden på intervjuerna har dock varierat 

                                                
1
 Se bilaga 1 
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mellan 15-35 minuter. Innan intervjun startat har vi muntligen informerat om att deltagandet är 

anonymt och frivilligt. Att personen när som helst kan avbryta intervjun utan närmare förklaring 

och att intervjun kommer spelas in med två mobiler. Vidare informerades det att inspelningarna 

kommer att raderas tillsammans med transkriberingarna när studien är färdig. Under intervjuerna 

har båda forskarna haft en aktiv roll och utgått från intervjuguiden
2
. Vi har försökt att ställa så 

öppna frågor som möjligt samt att sammanfatta vissa delar av respondenternas berättelser för att 

få respondenten att utveckla sitt svar eller bekräfta sammanfattningen. Vi har även försökt att 

ställa följdfrågor som på olika sätt upprepar de frågeställningar vi haft i intervjuguiden för att på 

så sätt få ett mer utförligt svar.  

6.4 Bearbetning av material samt analysmetod 

Vi har spelat in de enskilda intervjuerna och transkriberat dem direkt efter intervjutillfället för att 

kunna återge texten så bra som möjligt. Då vi inte gör en språkanalys har vi inte tagit med det 

intervjupersonen sagt ordagrant. Vi har exempelvis utelämnat ord som “hm” och liknande samt 

upprepningar eller tecken som visar att den intervjuade tänker eller skrattar. Vi har delat upp 

transkriberingen oss emellan och efter detta har vi läst igenom varandras transkriberingar för att 

öka tillförlitligheten i det som skrivits ner.  

 

Vi började med att skriva ut och läsa igenom alla intervjuer. Efter att vi har läst igenom dem en 

gång började vi leta efter teman och faktorer för kodningen. Vi gjorde meningskodning och 

meningskoncentrering av materialet var för sig, för att sedan jämföra det med varandras. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) kan kodning göra materialet mer överskådligt. Kodningen 

resulterar oftast i olika kategoriseringar med långa citat. För att göra kategoriseringen mer 

överskådlig kan meningskoncentrering användas. Meningskoncentrering kan i sint tur analyseras 

och tolkas ännu mer grundligt. Tillsammans tematiserade vi materialet utefter frågeställningarna 

och plockade in citat under varje tema. Materialet har sedan analyserats utifrån olika 

motivationsteorier, transteoretisk modell för förändring och från The Big Book för att försöka 

förstå eller förklara (Kvale & Brinkmann, 2014) respondenternas utsagor. The Big Book 

(Anonyma Alkoholister, 2001) består främst av historier av tidigare medlemmar och metaforer 

vilket har gjort att det varit mycket tolkning från vår sida. Under analysen har vi därför valt att 

skriva ut citat från boken och hemsidan för att möjliggöra för läsaren att själv tolka relevansen av 

de jämförelser vi har gjort. 

                                                
2
 Se bilaga 2 
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Frågeställningarna vi hade med oss till intervjuerna var breda till sin karaktär och gav 

respondenterna stort utrymme att tolka dem på sitt sätt. Något som minskat risken för att vi som 

intervjuare styrt de svar vi fått. Det har dock blivit problematisk för oss senare i analys och 

resultat delen då de olika frågeställningarna gått ihop något med varandra. Problematiseringen 

kan ses som en viktig faktor för initiering samtidigt som viktiga faktorer för initiering kan tänkas 

ha bidragit till att respondenterna såg sin konsumtion som problematisk. En annan problematik 

var att den första frågeställningen var något oprecis i tid. Den syftade inte nödvändigtvis till den 

problematisering som lett till den nuvarande nykterheten och gled därmed ifrån syftet något. Det 

vi dock kunde se med den breda frågeställningen var att problematiseringen var svår att sätta in i 

en specifik tidsram. Utifrån det insamlade materialet så besvarade nästan alla respondenter när de 

såg sin alkoholkonsumtion som problematisk första gången. Vi valde därmed att redovisa detta i 

resultat då det på något sätt anger när resan ut ur missbruk började, vilket legat till grund för 

individens nykterhet idag. Vi har sedan även redovisat den senaste problematiseringen av 

alkoholen för att hålla oss så nära syftet som möjligt.  

6.5 Validitet, reliabilitet och begränsningar av den valda metoden 

Kritik som framförts angående kvalitativa metoder är att kvalitativa resultat är sprungna ur 

subjektiva uppfattningar som författaren anser vara viktiga och relevanta att ta med (Bryman, 

2011). Även relationen som intervjuaren skapar med respondenten har betydelse för vilken 

information som framkommer under intervjun. Detta i sin tur gör att kvalitativa studier kan vara 

svåra att replikera då ett av redskapen som används är forskaren själv. En annan faktor som kan 

försvåra replikering är bristande transparens (ibid). Genom att vara öppna med vårt 

tillvägagångssätt och ha transparens genom hela studien hoppas vi kunna öka reliabiliteten i vår 

studie. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) så kan det ifrågasättas om man ens kan prata om 

generalisering när det gäller kvalitativ forskning då begreppet växt fram i den naturvetenskapliga, 

positivistiskt inspirerade kunskapstraditionen. För att stärka validiteten har vi valt att skriva en 

intervjuguide och sedan metodiskt kategorisera och analysera materialet från intervjuerna kopplat 

till syfte och frågeställningar.  

6.6 Etiska överväganden 

Att skriva en studie om förändringsprocesser kring alkoholmissbruk kan vara ett tungt ämne för 

respondenterna att prata om då berättelserna kan innehålla skuld och skamkänslor. Vi har därmed 
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valt att fokusera på personer som är nyktra. Vi hoppas genom detta kriterium att personen hunnit 

få lite perspektiv på sitt förflutna och inte är mitt uppe i omvälvande känslor som kan vara allt för 

smärtsamt för personen att prata om. För att det inte skulle kunna uppfattas kränkande eller 

oetiskt för individer har vi valt att inte sitta med under möten när vi har letat efter respondenter på 

öppna AA-möten. Detta också för att kvarhålla neutralitet gentemot organisationen. Vi 

kontaktade i den mån det gick AA grupper per e-post innan vi besökte öppna AA- möten. På 

dessa möten frågade vi även, innan mötet börjat, den som höll i mötet om vi kunde få presentera 

oss och lämna informationsblad om studien.  

 

 

7. Resultat och analys 

Vi har intervjuat åtta personer, tre kvinnor och fem män, som är mellan 29-75 år (m=49 år). De 

flesta av respondenterna har förvärvsarbete. Alla respondenter förutom två har genomgått någon 

form av behandling. I nuläget är alla aktiva inom AA och nyktra. Nykterhetsperioden för 

respondenterna varierar mellan 1-25 år. 

 

Nedan redovisas resultaten utifrån studiens frågeställningar. Inom varje frågeställning har 

materialet delats upp i olika teman. Dessa teman kommer sedan exemplifieras med citat. Vi har 

valt att skriva ut vilken intervjuperson (IP) som sagt vad i de allra flesta fall. Detta för att göra det 

enklare för läsaren att jämföra mellan respondenterna. Efter varje tema kommer resultaten 

analyseras med hjälp av teorier, beskrivningar av AA från The Big Book (Anonyma Alkoholister, 

2001) och AA:s hemsida. Under analysen kommer vi även exemplifiera med några respondenters 

berättelser för att tydliggöra kopplingen till teorin.  

 

7.1 När började alkoholbruket uppfattas som problematiskt 

Uppfattningen av den egna alkoholkonsumtionen som problematisk har varit en bidragande 

faktor som legat till grund för den senare processen att initiera förändring vilket lett till den 

nuvarande nykterheten. Under denna frågeställning har vi hittat fem teman som beskriver när 

respondenterna började se sin alkoholkonsumtion som problematisk. När konsumtionen började 

ses som problematisk varierade emellertid mycket mellan respondenterna. Det kunde även vara 
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så att en person såg sitt drickande som problematiskt under en längre period och/eller insåg flera 

gånger att alkoholkonsumtionen orsakade problem innan det ledde till nykterhet.  

7.1.1 Förstod tidigt  

Alla respondenter förutom tre beskriver att de redan tidigt insåg att alkoholen var ett problem för 

dem men detta var inget som ledde till den nuvarande nykterheten. IP1 och IP5 beskriver att de 

förstod någonstans innerst inne att något var annorlunda i hur de dricker alkohol jämfört med 

andra. IP3 tänkte att det var en mognadsfråga och undrade när han skulle lära sig dricka vuxet. 

Att lära sig kontrollera alkoholen skulle komma med tiden.  

 

Någon form utav problem insåg jag nog ganska tidigt att det var men, ja, jag trodde nog inte att jag var 

alkoholist eller jag trodde att det skulle ordna sig med tiden, mognad så att säga (IP3).  

 

IP2 insåg tidigt att alkoholen var ett problem då hon kunde känna igen tendenserna i hennes 

beteende hos hennes alkoholiserade pappa. 

 

Nej jag insåg ju ganska fort att det var ett problem då min pappa är alkoholist. Jag har ju växt upp med det 

och jag såg ju liksom tendensen till att gå som han har gjort hela tiden liksom men alltså man inser det ju 

fast man inte vill inse det (IP2). 

 

Som flera respondenter beskriver på olika sätt insåg de tidigt att de hade ett problem med 

alkoholen men att det inte riktigt ville inse det. IP3 och IP6 beskriver att de trodde sig ha någon 

form av problem men inte att de var alkoholister, det var övervägande positiva saker med 

alkoholen. IP5 beskriver det dock som att han såg sig som alkoholist men att alkoholismen kunde 

hanteras.  

 

/.../ så jag försökte ju ljuga för mig väldigt länge, men någonstans innerst inne så förstod jag ju liksom att 

jag, att jag var alkoholist liksom så, men jag tyckte att jag kunde hantera min alkoholism och så där, men 

det kanske jag redan började göra i kanske 24- 25 årsåldern sådär, kanske 23-24, någonstans där (IP5). 

 

7.1.2 Förlorad kontroll 

Förlorad kontroll beskrivs i exemplen på tre sätt, dels att IP dricker ofta för att hålla uppe en viss 

nivå, "fylla på", dels att stora mängder konsumeras vid ett tillfälle och dels oförmågan att avstå 

från alkohol. Till exempel så beskriver IP2 att hon gömde sig på utedasset när familjen var på 
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landet för att kunna dricka en öl, vilket gjorde att hon klarade av ett visst antal timmar innan hon 

behövde "fylla på" igen.  

 

Då var vi på landet så gick jag på utedasset och gömde mig och drack en öl för att veta att jag skulle klara 

mig så här många timmar och på morgonen käka man lite och sen måste jag åka och handla för då vet jag att 

jag kan köpa öl och jag klarar mig så många timmar. Då inser man ganska fort att det inte är som det ska 

vara liksom. Asså jag funkar inte utan (IP2). 

 

IP3 beskriver det istället som att han inte kunde sätta gränser och sluta dricka i tid. Han beskriver 

att han inte hade någon kontroll på vad han gjorde eller vart han var till slut under en kväll med 

alkohol. Ett avgörande skede för IP3 var när han testade knark under en fylla, något han var stor 

motståndare till när han var nykter. När han sedan använder knark igen under en nästkommande 

fylla så förstår han att han inte har kontroll när han dricker. 

 

Då insåg jag att alkoholen gör någonting med mig, jag bestämmer inte när jag tillför alkohol till kroppen så 

bestämmer jag inte hur kvällen eller dygnet ska sluta utan jag bara kör och släpper alla hämningar och fick 

ett väldigt självdestruktivt beteende (IP3). 

 

IP5 beskriver att han förstod att alkoholen var problematisk för honom då han inte kunde hålla 

sig nykter även när han försökte vara det. När han märkte att den egna kraften inte räckte till så 

upptäckte han att han var en alkoholist. 

 

Men den stora skillnaden var ju liksom när jag verkligen började upptäcka att jag är en riktig alkoholist 

liksom, det var ju liksom att jag, när jag väl försökte hålla mig nykter så kunde jag inte med egen kraft hålla 

mig nykter (IP5). 

7.1.3 Hälsa 

Olika beskrivningar relaterat till den egna hälsan förekom i tre intervjuer när respondenterna 

skulle förklara vad som gjort att de uppfattat den egna konsumtionen av alkohol som 

problematisk. För två av respondenterna var ett sjukhusbesök viktigt för att de skulle få insikt då 

läkaren i båda fallen "på allvar" påtalade hälsorisken med deras dåvarande alkoholkonsumtion. 

Exempelvis beskriver IP7 hur han upplevde att han fick en hjärtinfarkt när han var på arbetet. 

Han åkte in till akuten där det visade sig att det inte var något fel på hjärtat. Väl där så påtalade 

emellertid läkaren att hans alkoholkonsumtion var problematisk då hans levervärden var dåliga.  
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Men då var det en ung kvinnlig läkare på akutmottagningen som frågade hur mycket dricker du egentligen? 

Jo men det är ju inte därför som jag är här, jag har ju hjärtproblem. Ja men det var nog inte symtomatiskt för 

vi har inga problem med ditt vilo EKG va. Men visst /.../ men så då ska vi nog skicka dig till en 

alkoholmottagning, du dricker för mycket. Det ser vi på dina lever värden och det var första gången någon 

fört det här på tal på allvar för mig (IP7). 

 

IP2 beskriver däremot abstinensbesvär där hon inte kunde vara utan alkohol under en längre 

period utan att börja skaka och få panikångest. Detta fick henne att förstå att hennes relation till 

alkoholen inte var normal.  

 

Jag började väl förstå det när det var så att jag behövde dricka på morgonen för att komma igång och när jag 

liksom inte kunde vara utan alkoholen utan att skaka, må dåligt och få panikångest och svetten rinner och 

det enda jag hade i tankarna var att nu snart får jag alkohol snart slutar jag jobba. Då förstår man ju liksom 

att det här är inte normalt (IP2). 

7.1.4 Insikt 

Två av respondenterna beskriver problematisering av alkoholkonsumtion som att förståelsen bara 

infann sig hos dem. IP8 beskriver att han var på arbetet och allt var perfekt, han hade tjusig 

kostym, fin bil och sekreterare men sedan dök det upp en tanke som sa att det här är helt galet.   

 

/.../ fast då vet jag att det var en röst som sa inne i mig, att, det här kommer gå åt ett mycket varmt ställe rakt 

ner och jag kommer också ihåg att jag tänkte, att det skiter jag i, för nu har jag blivit någon, nu är jag någon, 

men det var tomt här inne, det var bara ett skal. 

Intervjuare- vad var det som gjorde att du tänkte att det...? 

IP- Det var bara en tanke som kom, den bara kom, att det här är helt galet (IP8). 

 

IP6 beskriver hur hon kom till insikt under ett AA-möte då hon lyssnade på olika livsberättelser 

från AA-medlemmar, vilket fick henne att inse hur problematisk alkoholen var för henne.  

 

Men där i och med att jag fick lyssna på dom då under den där dagen så liksom gick det upp för mig att shit 

jag har ju fan, jag har ju problem med alkoholen. Det är ju det som är mitt problem, det är inte allt det där 

andra som jag trodde (IP6). 

7.1.5 Delanalys  

Insikten av när alkoholkonsumtionen blev problematisk för respondenterna varierade dem 

emellan och det var även så att några av dem insåg att alkoholkonsumtionen var problematisk ett 

flertal gånger under en längre tid. I Prochaska et al's (1995) transteoretiska modell beskrivs 
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förändring i ett flertal steg vilka inte är linjära utan det går att hoppa emellan. Med denna teori 

kan respondenternas utsagor, att de insåg att alkoholen var problematiskt ett flertal gånger, förstås 

med att de varit på olika steg i den transteoretiska modellen. 

 

Att flera av respondenterna tidigt insåg att de hade problem med alkoholen skulle utefter 

Prochaskas et al's. (1995) teori kunna tolkas som att de var i det begrundande stadiet ett tag 

eftersom de blivit medvetna om problematiken angående sin alkoholkonsumtion. Men att de 

sedan gått tillbaka till att förneka denna problematik, vilket kan kopplas till det förbegrundande 

stadiet. Eller att respondenterna varit medvetna om problematiken kring sin alkoholkonsumtion i 

flera år innan de initierade en förändring och därmed stannat kvar i begrundande stadiet under en 

längre tid. Det verkar även som att ett flertal respondenter hoppar mellan att vara medvetna om 

någon typ av problematik samtidigt som de även förnekar den. I det förbegrundande stadiet ser 

personen inte sig själv som ansvarig över sitt beteende eller de konsekvenser beteendet skapar. 

Personen motsäger sig förändring och det är istället omgivningen som måste ändra på sig 

(Prochaska et al., 1995). Att respondenterna går från förnekelse till att inse sin problematik med 

alkoholen kan förstås som att individerna medvetandegör problemet för sig själva. Enligt 

Prochaska et al. (1995) kan medvetandegöra hjälpa till i processen att gå från stadiet 

förbegrundande till begrundande där det omedvetna blir medvetet. Till exempel kan ny kunskap 

göra att individen ser problemet på ett annat sätt än hen tidigare gjort. I denna studie beskriver tre 

respondenter att alkoholbruket började ses som problematiskt efter händelser kopplat till deras 

hälsa. Detta kan förstås som att exempelvis ny information från läkaren, att deras hälsa och 

välmående är utsatt för risk, medvetandegjorde respondenterna. Medvetandegörandet angående 

hälsan gör att de inser problematiken kring alkoholen vilket motiverar till förändring och 

individerna kommer till det begrundande stadiet. I den begrundande fasen är de medvetna om sin 

problematik och att de behöver förändra sitt beteende. Det betyder dock inte att de direkt gör 

något åt sitt problem, utan vissa av respondenterna kan tolkas ha varit i den begrundande fasen 

under ett flertal år innan de kommit till handlingsstadiet.  

 

Att flertalet av respondenterna förstod att alkoholen var ett problem kan även förklaras och 

förstås genom motivationsteorierna om jaget och dess strävan. Individen inser att denne har 

problem med alkoholen, men insikten leder inte till ett beslut om nykterhet. Insikten leder dock 

till att det skapas en kognitiv dissonans då självbild och beteende inte stämmer överens med 

varandra. Dissonansen leder till att individen vill återskapa en jämvikt mellan självbild och 

beteende (Reeve, 2009). Hur stark dissonansen är och hur förankrad individens självbild är i ett 
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visst område påverkar vilken typ av förändring individen gör. Dissonansens styrka påverkas av 

responsen individen får av omgivningen. Är responsen stark så är det mer sannolikt att individen 

förändrar sitt beteende, speciellt om självbilden är svag på det område som berörs (ibid). Hos 

respondenter som problematiserat ett flertal gånger kan det tolkas som att responsen inte varit 

tillräckligt stark de gånger det inte lett till en beteendeförändring. I stället för att individen 

förändrar sitt beteende så kan det tolkas som att individen förändrat bilden av sig själv eller 

förändrat värderingarna kring sin alkoholkonsumtion. Exempelvis att alkoholkonsumtionen inte 

alls är så problematisk, vilket då reducerar den kognitiva dissonansen och därmed motiveras inte 

individen till att genomgå en beteendeförändring.  

7.2 Vilka faktorer framkommer i berättelserna som viktiga vid initiering 

av en förändringsprocess. 

Under denna frågeställning kommer vi presentera fem teman som på olika sätt sammanfattar de 

faktorer som respondenterna beskrivit som viktiga för att initiera den förändring som lett till 

nuvarande nykterhet. Det som kan utläsas av resultaten är att det finns liknande teman men vilka 

faktorer respondenterna tillskriver som viktiga varierar dem emellan. Det verkar även vara så, i 

det flesta fall, att det är ett flertal faktorer tillsammans som gör att det till sist blir för mycket för 

individen vilket motiverar till en förändring.  

7.2.1 Hälsa 

För tre personer har den egna hälsan på något sätt varit en viktig faktor för att initiera en 

förändring. IP4 beskriver det som att han kommit till ett vägskäl, antingen så byter han riktning 

på sitt liv eller så kommer han att dö. Denna insikt kom efter en operation där han svävade mellan 

liv och död. Både operationen och att läkaren påtalade att hans lever var i väldigt dåligt skick fick 

honom att sluta dricka alkohol.  

 

Men alltså jag, det viktiga för mig det var det här när jag vaknade upp där efter operationen, då förstod jag 

att man hade kommit till ett vägskäl, antingen så kör man den vägen eller så dör man (IP4).  

 

IP2 beskriver hur ett självmordsförsök fick henne att inse att hon var i behov av hjälp. Behovet av 

alkohol var så starkt att hon skulle kunnat “mörda” för att få tag i det. Hon beskriver att hon föll 

känslomässigt, kroppsligt och själsligt. Klimax blev självmordsförsöket vilket ledde till att hon 

sökte hjälp; “Jag förstod efter självmordet att jag måste få hjälp och jag klarar det inte själv” 
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(IP2). IP1 beskriver däremot hur det dagliga välbefinnandet blev negativt påverkat av alkoholen. 

Hon klarade inte av att återhämta sig från träning på samma sätt som förut. Detta tillsammans 

med andra faktorer verkar ha fått henne att tröttna på sin nuvarande livsstil.  

 

/.../ Alltså jag är ju 38, jag tror att det är det också litegrann att fan jag är inte purung längre, det går inte 

hålla på, på det här sättet. Jag märkte att kroppen kommer ju inte palla. Att jag kämpar verkligen i 

uppförsbacke med träning och återhämtning från alkoholen. Det funkade faktiskt inte lika bra längre. Så jag 

tror att det är både det här med ålder att kroppen inte pallar, att dom här insikterna tror jag kom för att 

allting, på nått sätt så hade det drivits till sin spets den här trippen med alkoholen. För mig var känslan hit 

men inte längre. Det går inte mer /.../ (IP1). 

7.2.2 AA och behandling 

Två respondenter beskriver AA som viktig faktor för att förändra sina alkoholvanor. Båda 

beskriver att de gick till sitt första möte för någon annans skull, men under tiden som de lyssnar 

till berättelser från AA-medlemmar börjar de känna igen sig i deras utsagor. IP5 beskriver att ett 

lugn infann sig hos honom och insåg att han varit själsligt sjuk. Plötsligt såg han en lösning till 

sina problem och fortsatte efter det att gå på AA möten.  

  

Ja, att jag har varit själsligt sjuk liksom och helt plötsligt ser jag en lösning och jag känner igen också 

igenkännande liksom, jag ser människor som sitter där och som har någonting liksom som och berättar 

samma historier på något sätt. Jag fick något lugn i mig och det där ville jag ha tillbaka, det var som någon 

kick så jag gick på möte på morgonen på eftermiddagen och dagen efter, gick kanske på tre möten om 

dagen första veckorna liksom och sådär. Så på den vägen (IP5). 

 

IP7 däremot beskriver hur den senaste sejouren på ett behandlingshem var av vikt. Han beskriver 

det som att under de fyra veckor han var där så blev han alkoholist. Även ett tidigare 

misslyckande att hålla sig nykter efter att ha varit på ett behandlingshem verkar ha påverkat, då 

detta lett till en insikt om att han inte kunde hantera alkohol på ett normalt sätt. 

 

Nej men så att allt det här brutits sönder igen, och jag visste det att börjar jag så att säga igen så kommer det 

förmodligen att hamna i samma situation på nytt och vad har jag då för återvändo” (IP7). 

7.2.3 Viktiga personer  

Fem personer beskriver att familjemedlemmar på något sätt varit viktiga för att initiera en 

förändring och en person beskriver att en tidigare chef haft stor betydelse. För IP1 har familjen 
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påverkat på flera olika sätt. Att sonen snart skulle börja förstå att hon dricker, att mannen börjat 

tröttna på hennes beteende och att inte bli som styvpappan beskrivs som viktiga faktorer.  

 

Så då förstod jag att liksom jag vill verkligen inte bli som honom, men det börjar bli som någon 

självuppfyllande profetia. För jag är på väg precis dit och när jag insåg det, både i tanke och känsla då blev 

jag livrädd alltså. Jag kommer ihåg att jag fick paniksvettningar och ringde till AA:s jour och då berättade 

de vart det fanns möte. Första bästa möte och så gick jag dit (IP1). 

 

IP2 beskriver också barnen som en viktig faktor för att söka hjälp efter självmordsförsöket. Det 

var dels på grund av att hon inte vill göra samma sak mot dem som hennes mor hade gjort mot 

henne och för att hon ville se sina barn växa upp. Men även familjen i sin helhet var av betydelse. 

Två av respondenterna beskriver hur döttrarna varit en stor anledning till att de sökt hjälp. 

Exempelvis så fick IP5 ett ultimatum från sin dotter, antingen ha kvar relationen med henne eller 

fortsätta dricka alkohol. IP6 beskriver istället att systern var anledningen till att hon gick på ett 

AA möte. Ett möte som ledde till ett beslut att hålla sig nykter. IP8 beskriver, till skillnad från de 

andra, att en person utanför familjen var viktig för honom när han mådde riktigt dåligt. Det var 

kontakten med dåvarande chef som fick honom att söka hjälp. Han understryker att det viktiga 

för honom var att det fanns en medmänniska som brydde sig om honom.  

 

/.../ just precis då sa du exakt dom rätta sakerna, du var inte arg på rösten, du var ingenting, du säger bara 

kom, kom hit, bara gör det, vi tar det här därifrån, vi hjälps åt, ingenting annat, ingenting annat. Det var en 

medmänsklighet och kärlek, det var det som räddade mig /.../ (IP8). 

7.2.4 Mer negativt än positivt 

I sex av respondenters berättelser framgår det att alkoholen varit en positiv del av livet men att 

det senare blev mer negativa konsekvenser än positiva vilket varit ett viktigt förlopp för att 

initiera en förändring. Tre respondenter beskriver på olika sätt att de inte längre fick samma 

effekt av alkoholen som att kunna varva ner, få en rusch eller mota bort de dåliga känslorna. IP3 

beskriver hur inte ens de första ölen under kvällen var roliga längre och IP1 beskriver hur hon 

blev rädd för att övergå till droger när hon inte längre fick samma effekt av alkoholen.  

  

Ja för att uppnå samma rusch som man uppnådde först med alkoholen, så jag tror det är så faktiskt det är 

väldigt vanligt att man snurrar in sig i droger och det blev jag också rädd för. För jag tänkte herregud 

snubblar jag in på droger då kommer jag nog aldrig ut ur det igen. Så att, ja, jag fick väldigt mycket 

katastroftänk liksom kring konsekvenserna av vad det kommer bli. Kanske inte nu men det kommer hända 

om jag fortsätter på samma sätt så är det den ödestigen jag är på och det skrämde mig jättemycket (IP1). 
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Flera respondenter beskriver att de tröttnat, ledsnat på sig själv eller att det blev för jobbigt att 

hålla uppe fasaden. Till exempel så säger IP3 att konsekvenserna blev för stora när han börjat 

spela bort alla pengar direkt efter utbetald lön. IP7 beskriver att han kände sig fullständigt 

besegrad av alkoholen och IP4 att han måste sluta med alkoholen annars är det slut med honom.   

 

Så det var väl då som jag kände nu är det slut eller annars, jag måste sluta med spriten eller annars är det 

slut med mig (IP4). 

7.2.5 Överskridande av egna gränser 

Två respondenter beskriver att de började överskrida sin egen moral och sina egna principer och 

att detta varit viktigt för att initiera en förändring. IP3 beskriver att han börjat ta droger och börjat 

sjukskriva sig på måndagar, vilket resulterade i att han kände sig som en värdelös människa. Ett 

moraliskt förfall beskriver han det som. IP1 beskriver att när hon överskred sina principer, att inte 

dricka på morgonen eller att hämta berusad på dagis, var tydliga tecken på kontrollförlust. 

  

Att se att jag tänker en sak och har en moral och vissa principer men jag kan inte följa dem och för mig 

indikerar det på en otrolig kontrollförlust vilket som också skrämde mig otroligt mycket, för att om inte jag 

har kontroll, ja då är det kört, då är det ju verkligen kört (IP1). 

7.2.6 Delanalys 

Kopplat till Prochaska et al's (1995) transteoretiska modell skulle man kunna säga att de faktorer 

individerna beskrivit som viktiga, bidragit till att de gått från det begrundande stadiet till det 

förberedande och/eller handlingsstadiet. I de olika stegen kan vissa processer vara hjälpsamma 

för att individen ska ta sig vidare i förändringen. Vi kommer visa hur de olika faktorerna som 

respondenterna tar upp kan beskrivas genom de olika processerna i modellen och hur detta i sin 

tur kan ha hjälpt individerna till att förändra sina alkoholvanor. När Prochaska et al. (1995) 

beskriver sin teori framhäver de att individen bör gå igenom alla sju steg i den transteoretiska 

modellen för att lyckas med en förändring. Den här studiens resultat visar dock på att inte alla 

respondenter har gått igenom alla fyra steg i början av modellen. En del respondenter har hoppat 

över ett eller flera steg och de processer som beskrivs kopplat till stegen har inte gått att applicera 

i varje fall.                                                                                                        
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Faktorerna som respondenterna har beskrivit som viktiga för att initiera en förändring kan utifrån 

Prochaskas et al's. (1995) teori ha påverkat individerna till att bli medvetna (medvetandegöra) om 

att deras alkoholkonsumtion är problematisk. I vissa utsagor från respondenterna har en faktor 

fått dem att inse att alkoholen är ett problem för dem och resulterat i att de slutat med alkoholen 

direkt. För två respondenter var AA en sådan viktig faktor som medvetandegjorde dem och som 

resulterade i att de slutade dricka alkohol direkt efter ett AA-möte. För två andra respondenter var 

det istället hälsan som var en sådan viktig faktor. Tolkat utefter transteoretiska modellen kan det 

ses som att dessa individer gick från begrundande till handlingsstadiet utan att gå igenom det 

förberedande stadiet. Eftersom dessa personer inte genomgått alla steg skulle de då utefter teorin  

ha mindre chans att bibehålla sin förändring.                       

 

En respondent beskrev att hon tidigt förstod att hon hade problem med alkoholen men, när hon 

förstod att hon höll på att bli som sin styvfar både i tanke och känsla fick det henne att förändra 

sitt drickande. Eller en annan respondent ville inte utsätta sina barn för samma sak som hon själv 

blivit utsatt för som barn. Olika faktorer som i det här fallet, familjemedlemmar, kan utefter 

Prochaska et al's. (1995) teori ha skapat ett emotionellt uppvaknande vilket kan ha hjälpt 

individen att komma till handlingsstadiet. Emotionellt uppvaknande kan förstås som att individen 

blir känslomässigt medveten om vad alkoholen skapar för problem, att medvetandegöra fast på en 

emotionell nivå (Prochaska et al., 1995). 

 

Två respondenter beskriver att viktiga faktorer för förändring var överskridande av sina egna 

gränser och den egna moralen. Utefter Prochaska et al's (1995) begrepp, omvärdering av självet, 

kan en konflikt som uppstår mellan problembeteende och värderingar motivera individen till att 

förändra sitt beteende och i det här fallet alkoholkonsumtionen. Omvärderingen kan hjälpa 

individen till att känna och tänka att deras liv skulle väsentligt förbättras om de inte drack 

alkohol. Exempelvis beskriver en respondent hur hon började tumma på sina principer och att det 

skrämde henne. Det kan tolkas som att det blev en konflikt mellan värderingar och självbild i 

relation till beteende vilket ledde till att hon hamnade i handlingsstadiet.   

 

För att försöka förstå de olika faktorernas betydelse för initieringsprocessen kan även 

motivationsteorier om jaget vara till hjälp. Som beskrivits i den förra delanalysen gör inte en 

person en beteendeförändring om inte responsen är tillräckligt stark och självbilden tillräckligt 

svag (Reeve, 2009). För flera av respondenterna skedde en förändring av alkoholkonsumtionen 

direkt efter att en viktig faktor (stark respons) uppkommit. Exempelvis hamnade en respondent 
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på sjukhus på grund av en propp i benet, vilket ledde till ett beslut om nykterhet. Självbilden, att 

inte ha problem med alkoholen, verkar då ha varit svag samtidigt som en nära döden upplevelse i 

samband med operationen var en stark respons på att hens beteende behövde ändras. Ett annat 

sätt teorier kring jaget kan beskriva individens motivation till förändring är genom att skapa ett 

future self vilket individen strävar att efterlikna. Även ett negativt future self kan motivera 

individen till förändring då hen strävar bort från detta negativa jag (Reeve, 2009). En respondent 

beskriver det exempelvis som att hon inte ville bli som sin mamma och detta motiverade henne 

till förändring.  

7.3  Hur överensstämmer individernas beskrivningar med AA:s 

perspektiv? 

Vi kommer nedan behandla olika teman som kan kopplas till AA:s perspektiv och sedan 

analysera det med hjälp av beskrivningar om AA från The Big Book (Anonyma Alkoholister, 

2001) och AA:s hemsida. Beskrivningar från respondenterna, under den här rubriken, kan vara 

upprepande i förhållande till de tidigare styckena. Detta är på grund av att vilka faktorer de 

tillskriver som viktiga och när de började se sin alkoholkonsumtion som problematisk i vissa fall 

kan vara kopplat till AA:s perspektiv. Denna frågeställning löper därmed över de andra två 

frågeställningarna till viss del.    

7.3.1 Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi inte längre kunde 

hantera våra liv. 

Det framkom på lite olika sätt hos fyra respondenter att de var maktlösa inför alkoholen. IP1 

beskriver att man som alkoholist får förändrade dryckesvanor direkt i första kontakten med 

alkohol och att hon inte hade någon chans. De principer och den moral hon hade sköts åt sidan, 

behovet av alkohol tog över och hon kunde inte stå emot.  

 

Men jag förstod ju att, jävlar vad mäktig alkoholen är, jag har inte en chans. Just det här att jag hade sett 

tydligt hur jag över mina principer och moral och att jag verkligen vaknar på morgonen och vill absolut inte, 

och lovar mig själv, inte idag för att idag ska vi göra det här eller jag får inte vara bakis imorgon och så kom 

stunden och kvällen, och det gick inte att stå emot. Så att jag förstod att jag hade förlorat kontrollen och inte 

skulle klara av det på egen hand (IP1). 
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IP3 beskriver det som att alkoholen kidnappat hans hjärna. Under ett rus var det inte han som 

bestämde och han visste inte vad som skulle kunna hända då, vilket han blev rädd för. IP5 

beskriver att han länge trodde sig kunna hantera sin alkoholism men att, om man såg det utifrån, 

skulle se att han hade tappat kontrollen. 

 

Jag tyckte att jag hade kontroll över mitt liv och jag tyckte att jag kunde hantera mitt drickande, men de är 

ju liksom innebär ju om man ser det utifrån om någon annan skulle se hur jag drack så skulle de ju inte säga 

att jag hade kontroll så jag försökte ju ljuga för mig väldigt länge, men någonstans innerst inne så förstod 

jag ju liksom att jag, att jag var alkoholist liksom så, men jag tyckte att jag kunde hantera min alkoholism 

/.../ (IP5). 

 

IP4 beskriver förnekelse och kopplar det till första steget inom AA.  

 

/.../Det var jäkligt, eller min grej var att jag förstod att fortsätter jag så här så. Ja det kan bara sluta på ett sätt 

va och det är de som många gör med förnekelsen. Man vill inte erkänna att man har tappat kontrollen va och 

det är det första steget. Vill inte erkänna att man inte har någon kontroll, att det är alkoholen som 

kontrollerar va (IP4). 

7.3.2 Andlighet 

I fem av respondenternas utsagor berättar de om en högre makt. IP4 beskriver sig tro att han på 

något sätt är född med gud medans IP5 och IP6 beskriver att de under sitt första AA-möte fått ett 

andligt uppvaknande  

  

/.../ jag kommer inte ihåg om det var någon dag efter eller om det var någon vecka efter, men det var nära 

inpå som jag gick då för min egen skull och det var ju ändå för att jag hade fått alltså ett såhär uppvaknande 

på den där dagen (IP6). 

 

IP1 berättar att det kanske också var en högre makt som var med henne, för hon fick starka 

insikter och en känsla av att hon inte kommer dricka alkohol något mer. IP7 beskriver hur han 

under sista veckan på behandling fick uppleva AA andan. 

 

/.../ jag skulle åka hem på fredagen och det var på onsdag kväll och där nådde så att säga, där kom den här 

AA-känslan, AA andan och då hörde jag vad folk sa, vad det handlade om och så den här känslan utav 

gemenskap. Väldig många utav som kommer till AA idag upplever samma sak som jag, att vi har stått lite 

utanför /.../ (IP7). 
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7.3.3 Alkoholism  

De allra flesta i studien beskriver sig själva som alkoholister men vad det betyder för de olika 

personerna skiljer sig åt och kan för det mesta kopplas till AA:s perspektiv. IP1 beskriver hur hon 

ser på alkoholism och kopplar det samtidigt till hur AA förstår alkoholism.   

 

För där uppstår det som vi förstår det i AA så uppstår det en fysisk allergi och den visar sig på så sätt att 

man vill dricka mer. Man blir alltså törstig av att dricka, man vill ha mer. Man vill toppa ruset, man vill 

liksom man blir inte nöjd. Det är som ett stort svart hål som man liksom bara vill fylla (IP1). 

 

IP3 beskriver det som att alkoholen triggar igång ett sug som gör att han vill ha mer. IP2 

beskriver att hon var nykter under tre år men att hon nu i efterhand har förstått att hon inte alls 

varit nykter utan att det var startgropen för hennes återfall. Hon beskriver också att alkoholen 

triggar igång något. Det blir som en besatthet, att hon hela tiden tänker på alkohol och hur hon 

kan få tag på den. 

 

Ja så det liksom det har jag ju förstått nu att jag får ju liksom inte ta det där första glaset. Det är ju då som 

det triggar igång mig liksom. Det är allt eller inget. De triggade igång helt och hållet. Sen tiotusen ursäkter 

för att hitta alkohol. Det är en jäkla vad manipulativ man kan bli. Det är läskigt när man tänker tillbaka hur 

man tänkte och hur man betedde sig för att få tag på det här och så tror man att ingen visste eller såg (IP2). 

 

IP4 beskriver nykterheten som en färskvara som måste underhållas för att den ska hållas levande 

och detta gör man genom att gå på AA-möten.  

 

/.../ sen har jag fortsatt inom AA för det här med nykterheten det är, så som jag ser det iallafall, en färskvara 

precis som muskler jag menar går du på gym och du är jäkligt fit va och sen så går du inte på tre fyra 

månader va, då, det är samma sak med alkoholen alltså och det är det många gör som dom tar återfall på, att 

dom går där sen så har de varit nyktra kanske ett halvår eller någonting och så går dom sen mer sällan och 

sällan och sen kommer det där suget tillbaka liksom sådär nu kan jag nog dricka som vanligt, som 

måttlighetsdrickare, det är lite bedrägligt det där /.../ (IP4). 

7.3.4 Delanalys 

Alla respondenter som intervjuats i denna studie har på något sätt beskrivit faktorer som kan 

kopplas till AA:s perspektiv och organisation. Första temat tar upp hur intervjupersonernas svar 

kan relateras till det första steget i AA:s program, att man ska erkänna sig maktlös över 

alkoholen. En passage i The Big Book beskriver; “Faktum är att de flesta alkoholister, av ännu 

okända skäl, har förlorat sin valfrihet när det gäller alkohol. Vår så kallade viljestyrka är praktiskt 



35 
 

taget obefintlig” (Anonyma Alkoholister, 2001, s. 51).  Detta beskrivs lite annorlunda på AA:s 

hemsida; “Vi som nu är med i AA gick dit för att vi insåg att vårt drickande blivit ett problem 

som vi själva inte kunde hantera. I början förnekade många av oss att vi inte längre kunde dricka 

som andra” (Anonyma Alkoholister, 2016). Båda citaten indikerar dock på en kontrollförlust och 

att alkoholproblemet är något som de är oförmögna att lösa själva. Detta liknar det 

respondenterna i denna studie beskriver, då de tar upp faktorer som just kontrollförlust och en 

oförmåga att lösa problemet själv. 

 

Det andra temat visar på de delar i intervjuerna som kan kopplas till andligheten inom AA:s 

program. Bill, en av grundarna till AA, beskriver hur han tänkte efter ett möte med en vän; “Det 

handlade bara att vara villig att tro på en kraft som var större än jag själv. Ingenting annat krävdes 

av mig för att komma igång” (Anonyma Alkoholister, 2001, s. 40). På AA:s hemsida så beskriver 

de att deras program bygger på andliga principer. Detta är viktigt eftersom alkoholism beskrivs 

som själsligt, moraliskt och socialt utarmande för individen, vilket kräver en andlig uppbyggnad. 

De fortsätter beskriva hur stegen hjälper medlemmar; “Genom stegen får vi ett andligt 

uppvaknade och ett nytt fritt normalt liv i balans, befriade från vår besatthet att dricka” 

(Anonyma Alkoholister, 2016). Något som kan kopplas till hur några respondenter i denna studie 

beskriver det. Exempelvis så beskriver en respondent det som att han fått ett uppvaknande i 

samband med sitt första AA möte.  

 

Det tredje temat behandlar AA:s syn på begreppet alkoholist och hur intervjupersonerna berättar 

om det. På AA:s hemsida framgår att alkoholism är en sjukdom som är obotlig (Anonyma 

alkoholister, 2016), vilket betyder att individen helt måste avstå från alkohol för att tillfriskna. De 

beskriver det även som att alkoholister har utvecklat en “fysisk allergi” mot alkohol och att en 

alkoholist har en psykisk besatthet kopplat till alkohol. I The Big Book så beskrivs alkoholism på 

följande sätt i ett stycke, “Vi lärde oss att vi helt och fullt innerst inne måste erkänna att vi var 

alkoholister /.../  vi alkoholister är män eller kvinnor som har förlorat förmågan att kontrollera 

vårt drickande” (Anonyma Alkoholister, 2001, s. 57). Intervjupersonerna beskriver skeenden som 

på lite olika sätt kan kopplas ihop med detta perspektiv. Till exempel beskriver en respondent hur 

de i AA förstår alkoholen som en fysisk allergi som yttrar sig genom att individen vill dricka mer. 

Eller en annan respondent beskriver det första glaset som en trigger som gör att hon inte kan sluta 

dricka alkohol när hon väl har börjat.  
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7.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se från resultaten att både tidigare problematiseringar, den senaste 

problematiseringen innan den nuvarande nykterhetsperioden och viktiga faktorer påverkade 

initiering av den förändring som senare lett till nykterhet. När respondenterna såg sin 

alkoholkonsumtion som problematisk varierar dock. Flera av respondenterna insåg tidigt att deras 

alkoholkonsumtion var problematisk på något sätt, men detta resulterade inte i att personerna 

vidtog åtgärder för att förändra sina dryckesvanor. De flesta av respondenterna problematiserade 

sin alkoholkonsumtion en eller flera gånger utöver den första problematiseringen, innan det ledde 

till nykterhet. Det fanns emellertid en respondent som inte verkar ha gjort det, utan 

problematiserat det enbart en gång vilket även lett till den nykterhet han hade vid 

intervjutillfället.  

 

Dessa resultat har analyserats utefter teorier kring jaget och Prochaska et al's. (1995) 

transteoretiska teori om förändring. Den transteoretiska teorin har använts för att dela upp 

problematiseringen i två steg, förbegrundande (förnekelse) och begrundande (medveten). Genom 

att sätta in problematiseringen i dessa steg skulle en förklaring till att problematisera sin 

alkoholkonsumtion flera gånger vara att personen växlar mellan att bli medveten om sitt problem 

och att vara i förnekelse. Ett annat sätt att förklara det på har varit genom motivationsteorier kring 

jaget. Problematiseringen av alkoholkonsumtionen kan förstås utefter att individerna har fått 

respons från omgivningen, att deras konsumtion av alkohol är problematisk, och detta har gjort 

att en kognitiv dissonans uppstått. Beroende på individens självbild och styrkan på responsen har 

individen förändrat sitt beteende eller enbart förändrat sitt tänkande kring alkoholen.  

 

Vidare visar resultaten, under den andra frågeställningen, på att de faktorer respondenterna 

beskrivit som viktiga under förändringsprocessen kunde hjälpa individen att börja problematisera 

sin relation till alkoholen. Det som framkommit, ur respondenternas utsagor, är att det oftast inte 

är enskilda faktorer som spelar roll för initiering av förändring. Utan att det snarare är ett 

komplext samband av olika faktorer som lett fram till att det till sist blivit för mycket för 

individen. Resultaten tyder dock på att det finns vissa gemensamma teman för vilka faktorer som 

tillskrivs viktiga, exempelvis; viktiga personer, att det blivit mer negativt än positivt, AA och 

behandling, hälsa samt överskridande av egna gränser.  
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Den transteoretiska modellen har använts för att dela upp de faktorer respondenterna tog upp som 

viktiga för initiering av förändring i tre steg, begrundande, förberedelse och handling. Genom 

denna teori kan det förstås som att de olika faktorerna har hjälpt till att medvetandegöra 

problematiken kring alkoholen för individerna. Vilket även lett till att de gått till handlingssteget 

som innebär att personen initierar beteendeförändring. Motivationsteorierna kring jaget har hjälpt 

till att förklara vilken betydelse olika faktorer haft för att motivera individen till förändring. 

Genom begreppen självbild, future self och consistent self så har förändringsprocessen beskrivits 

som att det uppstått en kognitiv dissonans vilket gjort att personen vill skapa kognitiv jämnvikt 

igen. Den kognitiva dissonansen motiverar individen till förändring om responsen från 

omgivningen är tillräckligt stark.    

 

Respondenternas berättelser har även analyserats i förhållande till AA:s perspektiv. Detta har 

gjorts genom att jämföra citat från olika respondenter med The Big Book och AA:s hemsida. 

Analysen har visat på att det går att se likheter mellan respondenters berättelser och AA:s 

perspektiv. De flesta respondenter använder även samma typ av terminologi som förekommer på 

AA-s hemsida och i The Big Book. 

 

8. Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka AA-medlemmars berättelser kring initiering av 

förändrad alkoholkonsumtion som lett till nuvarande nykterhet samt undersöka vilka faktorer de 

lyfter fram som viktiga under denna process. Vad som framkommit i denna studie är att 

problematisering av den egna alkoholkonsumtionen ligger till grund för den nuvarande 

nykterheten. För att individen ska börja problematisera sin alkoholkonsumtion så har olika 

faktorer varit viktiga. Dessutom har det framkommit att det oftast inte är enskilda faktorer som är 

viktiga för initiering av förändring. Det är snarare ett komplext samband av olika faktorer som 

lett fram till att individen förändrat sin alkoholkonsumtion. Under detta avsnitt ämnar vi att 

relatera resultaten till tidigare forskning som gjorts och på så sätt försöka sätta resultaten i en 

kontext. Vi kommer även ta upp vilka begränsningar designen och utförandet av studien kan 

tänkas föra med sig samt vad som skulle vara intressant att forska vidare på i efterkommande 

studier.  
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8.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning  

AA-medlemmars berättelse kring initiering av förändrad alkoholkonsumtion varierar dem 

emellan och även vilka faktorer de såg som viktiga. Vad som framkommit i studien är att 

individernas problematisering av den egna alkoholkonsumtionen i flera fall varit en lång process 

och det har kunnat dröja innan individen verkligen gjort något för att förändra sina vanor. 

Tidigare forskning visar på att förändringsprocesser inte har någon entydig förklaring utan att det 

snarare är ett komplext samspel av olika faktorer som är bundna till individ och kontext. Till 

exempel så visar Tucker et al’s (1994) studie på att motivation till initierande och bibehållande av 

nykterhet utvecklas över tid och är kopplat till olika livshändelser, vilket även resultatet i denna 

studie pekar på. Blomqvist studie (1999) visar på att återhämtning föregås av långvarigt skadliga 

konsekvenser och ökad negativ stress på grund av alkoholen. Något som tycks bekräftas av flera 

utsagor i denna studie då det sällan var den första problematiseringen som ledde till nykterhet.  

 

Flera av de faktorer som beskrivits som viktiga för att initiera en förändring i denna studie kan 

relateras till resultaten i Orford et al. (2006) och von Greiff och Skogens (2012) undersökningar. I 

von Greiff och Skogens (2012) studie framkommer exempelvis faktorer som hälsa, egen insikt, 

att individen tröttnat, familj, tidigare behandlingsinsats och AA-möten som viktiga för att initiera 

en förändring, vilket är faktorer respondenter även i denna studie tar upp som viktiga. I deras 

studie är det dock fler faktorer än de som nyss beskrivits som framkommer som viktiga, vilka inte 

kan relateras till denna studie. Detta skulle kunna bero på att de har fler respondenter i sin studie. 

I Orford et al. (2006) studie skapas en modell som kallas the catalyst system. I modellen beskrivs 

faktorer som är viktiga för att initiera en förändring. En faktor som ligger till grund för att 

individen ska söka hjälp är recognizing accumulated problems vilket är något som kan relateras 

till vad de flesta respondenter i denna studie beskriver, att det har blivit för mycket negativa 

konsekvenser på grund av alkoholen. Orford et al. (2006) beskriver även hur trigger event, 

pressure from others och can’t change without help är faktorer som är viktiga för att initiera en 

förändring. Familjen var oftast den sociala faktorn som hade störst betydelse i denna studie och 

som skulle kunna likställas med pressure from others som framkommer i modellen. De flesta av 

respondenterna beskriver en händelse som på något sätt fick dem att inse "på riktigt" eller "på 

allvar" att de hade problem med alkoholen, vilket liknar det Orford et al. (2006) beskriver som 

trigger event. Flera respondenter beskrev även hur de förstod att de inte kunde förändra sina 

vanor utan hjälp vilket ledde dem till AA. Detta kan relateras till can’t change without help i 

modellen. Att initiera en förändring beskrivs även i tidigare forskning som att individen “nått 
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botten” vilket har blivit en vändpunkt i livet (Strobbe & Kurtz, 2012; Christensen & Elmeland, 

2015). Det har exempelvis beskrivits som att man kommit till en återvändsgränd där det gäller att 

vända om eller dö. Individerna har insett att de inte kan gå tillbaka till att leva på det sätt de 

tidigare gjort (Christensen & Elmeland, 2015). Vilket kan relateras till vad några respondenter 

beskriver i denna studie, speciellt kopplat till hälsofaktorer. 

 

Resultat av tidigare forskning visar att vilken kontext en individ befinner sig i påverkar vad denne 

beskriver som viktigt i förändringsprocessen (Christensen & Elmeland, 2015). Även vilken 

behandling en person genomgått påverkar vilka faktorer personen beskriver som viktiga (Orford 

et al., 2009). I den här studien visar resultaten på att det finns likheter mellan respondenternas 

berättelser och AA:s perspektiv. Det finns också likheter i berättelserna mellan respondenterna. 

De använder sig ofta av termer från AA som att "nå botten", förlorat kontroll eller att de har en 

sjukdom. En studie från Christensen och Elmeland (2015) har liknande resultat och visar på att 

AA-medlemmars berättelser är mer homogena än berättelser från människor som har gjort en 

förändring på egen hand. Vidare visar tidigare forskning att AA-medlemmars berättelse påverkas 

och formas av de narrativ som förekommer på AA-möten (Humphrey, 2000). Cunningham et al. 

(2005) studie är också intressant då den visar på att de personer som slutat missbruka alkohol 

uppgav andra anledningar till varför de slutat än de som hade ett pågående missbruk, men som 

funderade på att sluta. En förklaring till detta skulle kunna vara att anledningarna att sluta 

modifieras över tid (Ibid). Kanske att respondenternas utsagor i denna studie modifierats över tid 

och blivit influerade av AA:s kontext? Detta är dock ett samband som inte denna studie kan 

fastslå. Vad vi däremot kan se är att respondenternas berättelser liknar beskrivningar och den 

terminologi som används på AA-hemsida och i The Big Book samt att resultaten ligger i linje 

med tidigare forskning.   

8.2 Metod- och teoridiskussion  

Fördelen med denna studie är att vi fått en fördjupad inblick i individers berättelser, genom den 

kvalitativa metoden, vilket gett ett rikt material. De frågor som användes i den semistrukturerade 

intervjuguiden var öppna för tolkning av respondenterna. Den första frågeställningen, när de 

börjat uppfatta sin konsumtion som problematisk, har vi i efterhand insett att den var för bred och 

ospecifik. Då syftet var att undersöka initiering av förändring som lett till nuvarande nykterhet 

blev de svar vi fick genom den första frågeställningen svåra att koppla till syftet. Fördelen med 

denna ospecifika frågeställning blev dock att vi kunde se att det är svårt att enbart påpeka en viss 
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faktor eller ett visst problematiserande som avgörande för initiering av förändring. Det vi kunde 

utläsa av resultaten var snarare att initiering av förändring som lett till nykterhet oftast varit en 

process hos individerna och inte enbart en specifik händelse. 

 

Ett av de teoretiska verktyg vi använt är Prochaska och DiClementes (1995) transteoretiska 

modell för beteendeförändring. Modellen delar upp förändringsprocessen i ett antal steg där 

ambitionen är att förklara hur alla människor kan genomgå en förändring bara de följer de olika 

stegen. Ett angreppssätt som tyder på att det finns universella skeenden som varje individ måste 

genomgå för att åstadkomma en lyckad förändring. När vi har analyserat resultaten har vi valt att 

ta med de steg som kan kopplas till en initiering av förändring. De processer som är kopplade till 

de olika stegen har använts utefter hur relevanta de varit för att förklara de resultat vi fått och vi 

har därmed valt bort några processer. Detta har påverkat vilken relevans och betydelse de olika 

faktorerna har fått i initieringsprocessen. En av de utmaningar vi haft när vi applicerat teorin är 

att alla respondenters berättelser inte följt de steg som beskrivs i modellen. Prochaska et al (1995) 

framhäver att en individ bör gå igenom varje steg för en lyckad beteendeförändring. Något som 

inte verkar stämma kopplat till vad respondenter i denna studie beskriver. Det har i vissa fall gått 

att koppla berättelserna till alla steg och processer som beskrivs i modellen, men vi har oftast fått 

plocka in de delar som passar. Vi är medvetna om att detta är problematiskt och det påverkar hur 

användbar teorin faktiskt är för att beskriva förändringsprocessen, kanske att en annan teori 

skulle passa bättre. Något som vi i efterhand insett är att "The catalyst system" som Orford et al. 

(2006) tar upp i sin studie möjligtvis skulle kunna förklara denna process på ett mer utförligt och 

passande sätt. 

8.3 Vidare forskning  

Att initiera en förändring kan ses ur flera synvinklar, både genom att koppla det till tidigare 

forskning eller genom de teoretiska verktyg vi använt. Det verkar dock vara väldigt sällan som 

det går att koppla förändringen till en enskild faktor. Forskning pekar på att förändring är en 

process med ett komplext samband av olika faktorer (von Greiff & Skogens, 2012; Christensen & 

Elmeland, 2015) något som även denna studie pekar mot. Faktorer som framkommer som viktiga 

för initiering av förändrad alkoholkonsumtion, hos respondenterna i denna studie, kan till viss del 

sammankopplas till AA:s perspektiv, samtidigt som andra faktorer inte kan det. Finns det 

generella faktorer som är aktiva i förändringsprocessen? Skulle samma individ som blivit nykter 

genom AA även kunna bli det genom någon annan typ av behandling? Har AA ett unikt sätt för 
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att angripa alkoholproblem eller är det generella faktorer som är verksamma vilka kan överföras 

till en annan kontext, till exempel behandling i det sociala arbetet? Dessa frågor skulle vara 

intressanta att utforska vidare i kommande studier.  
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10. Bilaga 1  

Informationsbrev 

Vi är två studenter från Socialhögskolan, Stockholm universitet, som skriver C-uppsats denna 

termin. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personer som är aktiva inom AA beskriver sin 

förändrade alkoholkonsumtion som lett fram till nuvarande nykterhet. 

 

Vi söker intervjupersoner som är aktiva inom AA och som nu lever ett nyktert liv. Du tillfrågas 

härmed om deltagande i denna undersökning. Vi ser det som viktigt att lyfta fram individers 

berättelser kring förändrad alkoholkonsumtion då det kan bidra med kunskap till hur olika typer 

av insatser utformas i det sociala arbetet. 

 

Materialet till studien kommer bestå av intervjuer på cirka 15-30 minuter. Vi kommer båda att 

vara med under intervjutillfället, en kommer vara intervjuledare medan den andra kommer föra 

anteckningar och komma med kompletterande frågor i slutet av intervjun. Ditt deltagande är helt 

anonymt. De som kommer ha tillgång till intervjumaterialet under arbetets gång är vi som gör 

studien samt vår handledare. Materialet kommer att sparas tills studien är färdigställd därefter 

kommer allt raderas. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.   

 

Studien kommer publiceras på DiVA där den kommer bli tillgänglig för allmänheten. Du som 

deltar kommer där kunna ta del av den färdiga uppsatsen och de resultat som presenteras i 

studien. 

 

Vi skulle uppskatta din medverkan! 

Om du är intresserad kontakta oss på: 
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11. Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund 

• Ålder? 

• Sysselsättning? 

• Har du genomgått någon professionell behandling för alkoholmissbruket? 

 

Förändringsprocessen 

• Kan du berätta när du började uppleva din alkoholkonsumtion som problematisk? 

● Vad var det som gjorde att du började se det som ett problem? 

● Vad hände? 

● Hur kommer det sig? 

• Kan du beskriva vad som var viktigt för att du skulle börja se din alkoholkonsumtion som ett 

problem? 

● På vilket sätt var det viktigt? 

● Var det något särskilt som hände i ditt liv som påverkade? 

• Upplevde du några svårigheter under den här tiden? 

● Vilka i så fall eller vad var det som gjorde att du inte upplevde några svårigheter? 

 

 

Har du något att tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

 


