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Abstrakt 

Tidigare forskning inom området missbrukarvård visar att eftervård kan ha en betydelse 

för fortsatt nykterhet för alkoholmissbrukare. Syftet med detta examensarbete är att 

undersöka brister i eftervården för alkoholmissbrukare i Svenska Österbotten. Därmed 

kommer denna studie undersöka vilka metoder som används, hur bra de fungerar i 

praktiken, vilka brister det enligt klienterna samt personalen finns i eftervården samt 

vilka råd som kan förbättra eftervården i Österbotten. 

Studien har genomförts genom en kvalitativ intervjustudie. För att få ett bredare perspektiv 

på eftervården har två alkoholmissbrukare samt två professionella yrkesutövare inom 

eftervården intervjuats. 

Resultatet av studien har visat att brister i eftervården finns och att behandlingstiden på 

anstalt är alldeles för kort. En alkoholist kan inte bli fullt frisk från sitt beroende men kan 

behandla det så länge hen själv har motivation och vilja till en förändring.  Slutligen kan 

det konstateras att ett stort socialt nätverk samt stöd är viktiga faktorer vid en lyckad 

eftervård. 
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Tiivistelmä 

 

Aikaisemmat tutkimukset päihteidenväärinkäyttäjistä osoittavat, että jälkihuollon 

merkitys raittiina pysymiseen on merkittävä. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, 

mitä puutteita alkoholistien jälkihuollossa Pohjanmaan alueella on. Tämän lisäksi 

tarkoituksena oli selvittää, mitä toimintamalleja käytetään ja kuinka ne toimivat 

käytännössä sekä mitä puutteita ja kehitysehdotuksia on asiakkaiden ja 

ammattihenkilökunnan näkökulmasta Pohjanmaalla. 

Opinnäytetyö on tehty käyttäen laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimus on toteutettu 

haastattelemalla. Laajemman näkökulma saamiseksi haastateltavaksi on valittu kaksi 

alkoholin väärinkäyttäjää sekä kaksi jälkihuollossa toimivaa ammattilaista.  

Tulokset ovat osoittaneet, että jälkihuollossa on puutteita ja hoitoajat hoitoyksiköissä ovat 

liian lyhyitä. Alkoholisti ei voi päästä täysin eroon riippuvuudestaan. Riippuvuutta voidaan 

kuitenkin hoitaa niin kauan kun väärinkäyttäjällä on motivaatiota ja tahtoa saada muutosta 

aikaan. Loppujen lopuksi voidaan sanoa, että tärkein tekijä onnistuneeseen jälkihoitoon on 

ammatillisen avun lisäksi sosiaalisen verkoston tuki.  
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Abstract 

 

Previous research in the field of substance abuse, show that aftercare programs may have 

significant impact regarding continuous sobriety for alcohol abusers. The purpose of this 

thesis is to investigate what inadequacies are seen in the aftercare programs for alcohol 

abusers in the Swedish Ostrobothnia. This study will investigate which methods are used, 

how well they work in practice, which inadequacies are discovered by the clients and the 

staff within the aftercare programs alongside with the suggestions that can improve the 

aftercare in Ostrobothnia.  

The study has been conducted through a qualitative interview method. In order to get a 

wider perspective on the aftercare, two alcohol abusers, as well as two professionals in the 

field of aftercare have been interviewed.   

The results of this study show that there are inadequacies in the aftercare programs and that 

the treatment time in the institutions is too short. Alcoholic addiction cannot be fully 

treated, but can be kept under control as long as the client is motivated and willing to make 

a change. The study also shows that a wider social network and support are important 

factors in order for the aftercare programs to work.  
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1  Inledning 

Att eftervården har brister är en självklarhet, annars skulle inte så hög procent falla tillbaka 

till ett missbruk. Alkoholmissbrukare i Svenskfinland är i behov av långsiktig eftervård, de 

lämnas ofta ensamma efter en avslutad vårdperiod på anstalt och många av dessa 

missbrukare faller tillbaka i gamla vanor (Nilsson, R., YLE, 2006). Begreppet alkoholism 

innebär ett drickande som pågår oavbrutet eller i perioder. Det innebär också att drickandet 

i sin tur börjar leda till kroppsliga, psykiska eller sociala problem. Orsaken till att 

människor konsumerar alkohol är för att ändra sina upplevelser, sin sinnesstämning eller 

medvetandet (Johnson, Richert & Svensson, 2017, s. 13 – 17). Enligt WHO påverkas alla 

organ i kroppen av alkohol och över 60 sjukdomar är förknippade med en hög 

alkoholkonsumtion (Stockholms läns landsting, u.å). 

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL, 2018) har det framkommit i en undersökning 

år 2016 att 1,2 miljoner Finländare har erfarenheter av berusningsskador. 

Alkoholkonsumtionen i Finland har däremot minskat från år 2007 men är ännu en av de 

högsta jämfört med andra nordiska länder. Alkoholdödligheten på grund av kroniska 

sjukdomar som till exempel leversjukdomar, var 64 procent år 2016 och är vanligare i 

Finland än i andra nordiska länder, samma sak gäller alkoholförgiftningar. 13 % vilket 

motsvarar 560 000 finländare dricker så mycket att de löper risk för långvariga 

hälsoproblem. Trots de negativa effekterna har en ny alkohollag trätt i kraft i år, idag får 

alkoholdrycker med en alkoholhalt på 5,5 % köpas i vanliga mataffärer och Alkos 

öppethållningstider är också längre.   

2 Syfte  och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka brister i eftervården för alkoholmissbrukare i 

svenska Österbotten.  Målet med min studie är att genom temaintervjuer med både 

alkoholmissbrukare samt professionella yrkesutövare inom eftervården få ett 

helhetsperspektiv från två olika perspektiv och möjligen kunna ta reda på vad i eftervården 

som behöver förbättras samt finna ett samband i de svar jag får.  Genom att kunna förbättra 

eftervården och minska antalet patienter som faller tillbaka till missbruket skulle samhället 

också spara in pengar. 

Jag vill fokusera på frågor som är relevanta vid utvecklingen av en god och effektiv 

eftervård. Syftet är nedbrutet i följande frågeställningar: 

 

 Vad är det centrala i ett tillfrisknande? 
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 Hur kan behandlingen bli så effektiv som möjligt? 

 Vilka resurser/faktorer behövs för ett framgångsrikt eftervårdsarbete avseende 

klient- och organisationsperspektiv? 

 Vilka aspekter gör att eftervården inte lyckas?  

 

I mitt arbete kommer jag att avgränsa mig till svenska Österbotten och intervjua 

professionella yrkesutövare som jobbar inom eftervården i Österbotten samt klienter till 

denna verksamhet. Med begreppet alkoholist menar jag en person som inte kan kontrollera 

sitt drickande till den mån att det börjar påverka livskvaliteten negativt. 

 

3 Definitioner 

I följande kapitel kommer jag definiera olika begrepp som är vanligt förekommande inom 

missbrukarvården. Jag kommer börja med att beskriva alkoholmissbruk, alkoholism samt 

olika uppfattningar om missbruk samt missbruksrelaterade begrepp såsom beroende, 

rusmedel, motivation och vad olika förklaringsmodeller kan vara. 

3.1  Alkoholmissbruk  och alkoholism 

Enligt WHO bedöms alkoholism som en sjukdom. Länkarnas riksförbund skriver att idag 

används termen alkoholberoende, med detta menar man att en person har ett begär av 

alkohol och inte kan kontrollera sin användning. Ett alkoholberoende kan vara ärftligt och 

att utveckla detta tar sju till 12 år. Alkoholkonsumtionens kontrollförlust skapar en 

alkoholtolerans, med tolerans menas att en större mängd alkohol behövs för att nå samma 

effekt  av berusning (Länkarnas riksförbund, u.å). Med alkoholism avses ett drickande 

som pågår utan uppehåll eller periodvis. Personen dricker så pass mycket att hen börjar 

lida av kroppsliga, psykiska eller sociala problem, till sist befinner sig alkoholisten i ett 

sjukligt tillstånd. Vad som kan bidra till alkoholism kan vara arvsanlag, sociala faktorer, 

livssituationer, ekonomiska problem samt äktenskapsbekymmer. Vid ett långvarigt 

missbruk skapas ett kroniskt förgiftningstillstånd, som förknippas med leverrubbning 

(ibid). Vad som kännetecknar alkoholism är följande: 

 Förhöjd toleransnivå 

 Behov av återställare 

 Begär som är lättväckt 

 Kontrollförlust 

 Minnesluckor 
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Enligt länkarnas riksförbund är utmärkande drag hos en alkoholist: 

 

 Önskan av att dricka är tvångsmässig 

 Kontrollförlust, kan inte sluta dricka då hen börjat 

 Abstinens som är fysiska 

 Toleransnivå 

 Att hela livet kretsar kring alkoholen 

 Att man trots konsekvenserna fortsätter dricka (ibid). 

 

3.2  Beroende  och  rusmedel 

Definitionen av beroende har som avsikt att förklara varför en person fortsättningsvis 

använder sig utav av alkohol även fast konsekvenserna av användandet är allvarliga och 

skadliga både ur ett hälsoperspektiv samt ekonomiskt och socialt perspektiv (Billinger & 

Hübner, 2009, s. 16). Begreppet beroende är något som används ofta. Utifrån ett 

medicinskt förhållningssätt fastställs både ett missbruk samt beroende via ett 

diagnossystem där klienten skall ha uppfyllt ett visst antal kriterier för att få en fastställd 

diagnos. Minst 12 månader skall ha gått för att kunna diagnostisera ett beroende eller 

missbruk (Johnson, Richert & Svensson 2017, s. 13 – 17). Till begreppet rusmedel menar 

Johnson, Richert & Svensson (2017, s. 17) att alkohol och narkotika inkluderas, rusmedel 

används för att ändra sina upplevelser, sin sinnesstämning eller sitt medvetande. I 

samhällen där rusmedel varit förbjudet på grund av religion har man utövat metoder såsom 

extrem fasta, sömnbrist, riskfyllda aktiviteter, fysisk utmattning eller olika typer av dans, 

för att få väckt starka känslor, ett rus eller förändringar i medvetandet. Att känna ett rus 

kan kopplas till glädje och välbehag men kan också upplevas som en flykt från de 

bekymmer man har i vardagen. 

3.3 Alkohol som ett psykiskt beroende och  symtom 

Användning av alkoholen fortgår på grund av att brukare har ett psykiskt beroende till 

alkoholen som gör att man inte kan kontrollera sitt drickande och konsumeringen 

fortsätter. Att alkoholism vore ett psykiskt beroende är svårt att knyta an till alkoholen i sig 

då alkohol kan användas utav många utan problem. Då ses beroendet mer som en 

samverkan mellan alkoholen och individen. Individen som missbrukar tillskrivs en 

psykologisk eller genetisk-biologisk beroendeproblematik (Billinger & Hübner, 2009, s. 

16). 
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Inom alkoholvården har man också sett missbruk som ett symtom. Ifall missbruk anses 

vara ett symtom på psykologiska, socialpsykologiska eller fysiologiska brister spelar det 

ingen roll vilket preparat brukaren missbrukar (Billinger & Hübner, 2009, s. 16). 

 3.4  Missbruk inom psykiatrin  

Vad man inom psykiatrin menar med begreppet missbruk är att en person har ett 

problematiskt användande av alkohol. En användning som är överdriven och som man inte 

kan kontrollera. Det kan däremot vara svårt att dra gränser mellan vad som är en skadlig 

eller ofarlig användning. Vad som däremot kan tyda på ett missbruk är att det ger negativa 

sociala konsekvenser samt kan påverka användaren eller de närstående på ett destruktivt 

sätt. Andra kännetecken kan vara omdömeslöst risktagande, legala problem samt att man 

fortsätter använda sig av alkohol även fast problemen är självklara. Andra besvär som 

också kan visas vara ett beroende är höjd tolerans, det som tidigare räckte måste nu ökas 

för att man skall komma till den euforiserande effekt man vill uppnå. När man inte får tag 

på det rusmedel man är beroende av får man abstinenssymptom och man lever efter det på 

ett eller annat sätt (Billinger & Hübner, 2009, s. 16). 

3.5  Motivation 

Billinger & Hübner (2009, s.167) skriver att motivation är ett begrepp som är integrerat i 

missbrukarvården. För många anses motivation vara en självklar sak för att en missbrukare 

skall kunna påbörja en behandling. Motivation handlar om att ha mål, värderingar, faktiska 

handlingar, tankar samt känslor på lång sikt.  

4  Förklaringsmodeller för alkoholmissbruk 

Ett etablerat ställningstagande är att behandling behövs för individer både med alkohol 

samt narkotikaproblem. Inom vården för missbrukare finns det två betydelsefulla 

förklaringsmodeller. Den första modellen påstår att användning av alkohol inte är 

acceptabelt för att den utvecklar ett oemotståndligt beroende. Den andra modellen ser på 

alkohol som ett symptom på andra bekymmer, vilket betyder att preparatet i sig är 

underordnat (Billinger & Hübner, 2009, s. 16). Människor reagerar olika i varierande 

livssituationer och har då olika grad av sårbarhet. Ett exempel på en biologisk 

sårbarhetsfaktor hos män som kan var underliggande för utvecklingen av ett 

alkoholmissbruk är en liten grad av enzymet monaminoxidas i hjärnan (MAO). I detta 

enzym finns en hög ärftlighets nivå och samband till ett impulsivt beteende där man söker 

efter olika ”kickar”. Om en person vet att hen har denna sårbarhet så kan personen söka 



5 

andra ”kickar” än det som personen vet att hen har risk för att bli beroende av 

(Gyllenhammar, 2007, s. 47-48). Beroendets bakgrund handlar om genetik, miljö och 

utvecklingsfaktorer. Man kan inte ta fram enskilda faktorer utan de olika riskelementen 

samarbetar. Genetik är alltid anknytet till miljö, en del individer är känsliga för denna 

samverkan vilket leder till en utveckling av ett beroende. Om man är känsligt för alkohol 

kan det bero på att hjärnan under utvecklingen blivit utsatt för alkohol (Sternebring, 2011, 

s. 137). 

5  Alkoholanvändning  i Finland  

Här nedan kommer jag ge en bild av vad som menas med riskbruk och var gränsen går till 

att drickandet av alkohol blir en riskfaktor. Sedan kommer jag beskriva 

alkoholkonsumtionen i Finland, om landets alkoholskatter samt hur tillgänglig alkoholen 

är. 

5.1  Riskbruk av alkohol 

Begreppet riskbruk innebär ett alkoholbruk som ökar risken för fysiska, psykiska eller 

sociala påföljder som kan vara skadliga. En hög konsumtion av alkohol är förknippat med 

cirka 200 hälsoproblem samt sjukdomar. Man kan också koppla definitionen av riskbruk 

vid mindre förbrukning av alkohol, till exempel vid graviditet, i situationer på 

arbetsplatsen, i trafik, barndomen, vissa sjukdomar samt vissa läkemedel som har ökad 

mottaglighet av alkohol (Stockholms läns landsting, u.å). I Finland är gränser för riskbruk 

för kvinnors del två och en halv flaska vin per vecka eller fem mellanöl på en gång. För 

män ligger riskbruket vid tre och en halv flaska vin per vecka eller sju mellanöl på en gång. 

(Institutet för hälsa och välfärd, u.å) Gränserna för riskbruk är olika beroende från land till 

land, däremot tas inte intensivkonsumtion i beaktandes.  Man kan dricka två vinflaskor 

under en kväll och riskera att få skador samt vara med om olyckor men två till tre 

vinflaskor utspritt på en vecka blir ungefär ett glas vin per kväll till middagen (Johnson, 

Richert & Svensson, 2017, s. 15). 

5.2  Alkoholpolitik  

I följande kapitel kommer jag att jämföra alkoholpolitiken i Finland, Sverige och Norge 

samt ge en inblick i den oregistrerade konsumtionen.  
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5.2.1  Alkoholpolitik i Finland 

Enligt Billinger & Hübner, (2009, s. 26) har Finlands jämfört med Sveriges och Norges 

oregistrerade konsumtions procent legat på en mycket lägre nivå. Privat import är en stor 

del av den oregistrerade konsumtionen, den bestod till hälften år 2003 och till 75 procent år 

2006. Färjorna som går mellan Tallinn och Helsingfors är den största orsaken till privat 

import. En annan väg för import är färjorna mellan Finland och Sverige då Ålands 

skatteundantag ännu kan sälja alkohol skattefritt ombord. Alkoholpolitiken har förändrats 

avsevärt under det senaste årtionden i Finland, Norge och Sverige. Finland och Sverige har 

successivt blivit tvingade till att bli mer liberala med sina stränga gränser för skattefri 

import av alkohol i enlighet med EU:s krav på fri rörlighet bland varor. Norge däremot, 

som inte är ett EU-land har lyckats fasthålla sin import andel. Alkoholkonsumtionen har 

ökat  och dessa nordiska länder har valt, trots likheter, att använda sig av olika strategier 

och tillvägagångssätt för att ställa in sig på den nya alkoholpolitiska verksamhetsmiljön. 

Externa faktorer är bidragande till val av olika handlingssätt (Billinger & Hübner, 2009, s. 

23). 

5.3  Alkoholskatter i Finland 

Enligt Finansministeriet består alkoholskatten i Finland av öl, vin, mellanprodukter som 

innebär en dryck med högst 22 procentig volymhalt, annan dryck som innehåller alkohol 

samt alkoholdrycker som framställts via jäsning, såsom cider och long drink drycker.  

Billinger & Hübner, (2009, s. 30-31) skriver att Finland sänkte sina alkoholskatter i 

medeltal med 33 procent i mars 2004. Detta för att minska privat import från Estland, som 

blev medlem i EU två månader senare. På grund av statliga finanser har skatten nu höjts 

sex gånger och målet med beskattningen är att förhindra de negativa påföljder alkohol 

orsakar medborgarnas hälsa.  Alkoholskatten inbringade 1 354 euro år 2016 och 

alkoholkonsumtionen har minskat i samband med alkoholskattens höjningar. Från år 2007 

har konsumtionen av alkohol gått neråt i Finland, detta har lett till att negativa effekter av 

alkoholen också minskat (Finansministeriet, u.å). De senaste åren har den borgerliga 

regeringen talat om begränsning av alkoholpolitiken och höjda alkoholskatter, år 2008 

ingick det i budgeten en tio procents höjning av öl- och vinskatter och bland spritskatterna 

15 procent. (Billinger & Hübner, 2009, s. 30-31) Alkoholdryckers beskattning utgår från 

lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) (Finansministeriet, u.å). 

Alkoholskatterna i Norden är bland de högsta i Europa, på topp ligger Norge och Island. 

Spritskatten är högst i Sverige och öl- och vinskatten är högst i Finland, i Finland är också 
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spritskatten markant lägre än i de övriga Nordiska länderna men på samma nivå som i 

Storbritannien (Billinger & Hübner, 2009, s. 30-31). 

5.4  Tillgänglighet till alkoholdrycker 

En ny alkohollag trädde i kraft den första mars i år. Men redan den första januari 2018 så 

trädde också en del lagändringar i kraft. Att alkoholdrycker med en alkoholhalt på 5,5 

procent, till exempel stark cider, stark öl och long drink-drycker som är blandade av starka 

alkoholdrycker kan säljas i butiker, kiosker och bensinstationer och att happy-hour 

reklamer samt fria öppettider är tillåtna för restauranger. Ett annat tillägg i den nya 

lagändringen som trädde i kraft i år är att Alkos öppethållningstider också förlängts från 

tidigare år med en timme, från klockan 20 till 21 och att vinauktioner också får ordnas i 

Alkos affärer. (Stadsrådet och ministeriet, 2018) Tillgängligheten till alkoholdrycker är 

större i Finland än i Sverige och Norge. Alko affärerna har längre öppethållningstider, det 

går enligt självbetjäningsprincipen och det finns flera försäljningsställen utspritt i Finland. 

En annan bidragande faktor är att dryckessortimenten i livsmedelsaffärerna ökat. Innan 

1995 kunde man endast köpa mellanöl i vanliga mataffärer. (Billinger & Hübner, 2009, s. 

27) I Finland får alkohol inte köpas som minderårig, åldern kan bekräftas med ett pass, 

körkort eller ett ID-kort med fotografi. 18 år fyllda får köpa alkoholhaltiga drycker med en 

procent upp till 22 och 20 år fyllda personer har rätt till all alkohol som säljs (Alko, 2018). 

5.5  Alkoholkonsumtion i Finland 

Under det senaste halva seklet ökade konsumtionen av alkohol. Från 1950-talet har 

konsumtionen av 100 procentig alkohol stigit fem gånger så mycket till år 2008 

(Droglänken, 2009). Dock har intaget till detta år nästan sänkts med en femtedel 

(Findikator, 2018). Även fast konsumtionen av alkohol minskat så är riskkonsumtionen 

ännu också förekommande.  Enligt en undersökning av dryckesvanor kan man se att 13 

procent av befolkningen i Finland konsumerar alkohol till den mån att risk för långvariga 

hälsoproblem löper, detta motsvarar 560 000 finländare (Institutet för hälsa och välfärd, 

2018). Under en dryckesundersökning år 2016 framkom det att totalt 1,2 miljoner 

finländare har erfarenhet av berusningsskador, till skadorna hör bråk, slagsmål eller 

olyckor orsakade av alkohol. Om man bortser från den lindrigaste och vanligaste orsaken 

som varit att man gjort eller sagt något man i efterhand ångrat, så har ändå närmare 

900 000 personer varit med om en berusningsskada.  
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Akuta olyckor har minskat i hänsyn till att den sammanlagda konsumtionen och 

berusningsdrickandet har blivit mindre. Skador som varit kroniska har dock ökat, 

alkoholdödligheten på grund av kroniska sjukdomar var 27 procent år 1987 men upp till 64 

procent år 2016 (Institutet för hälsa och välfärd, 2018). Enligt THL beräknades 

alkoholkonsumtionen av hundraprocentig alkohol per invånare som fyllt 15 år, år 2017 till 

10,3 liter per invånare, detta är en minskning med 4,4 procent från år 2016. En orsak till 

den minskande konsumtionen beror i första hand på allt mindre oregistrerad konsumtion. 

Oregistrerad alkoholkonsumtion beräknades till 1,9 liter för en person över 15 år, år 2017 

och registrerad konsumtion av alkoholdrycker beräknades till 8,4 liter. Konsumtionen som 

varit oregistrerad minskade med 17,4 procent och den registrerade alkoholkonsumtionen 

med 0,8 procent från ifjol. Till registrerad alkoholkonsumtion hör serverad alkohol  och 

alkohol köpt i affär. Till oregistrerad alkoholkonsumtion innefattas konsumtion av alkohol 

som inte går in i officiella konsumtionsstatistiken. Nämligen reseinförsel, laglig och 

olaglig tillverkning hemma, alkohol som konsumeras utomlands och alkohol som 

smugglas med mera (Institutet för hälsa och välfärd, 2017). 

THL skriver också att konsumtionen av alkohol de senaste åren varit högst i Finland och 

Danmark, starka alkoholdryckers konsumtion är högre i Finland jämfört med andra 

nordiska länder. År 2011 låg 100 procentig alkohol för personer i åldern 15 år och över på 

2,3 liter i Finland men i de övriga nordiska länderna mellan 1,1 och 1,5 liter. Av den 

registrerade alkoholkonsumtionen utgör 23 procent starka alkoholdrycker i Finland medan 

den i andra nordiska länder ligger på 14-20 procent. Alkoholrelaterade hälsoskador samt 

sociala problem är vanligt förekommande i länder med hög alkoholkonsumtion. 

Alkoholrelaterade dödsfall, det vill säga leversjukdomar orsakade av alkohol samt 

alkoholförgiftningar är vanligare i Finland än i andra länder i norden (Institutet för hälsa 

och välfärd, 2017). 

6  Lagstiftning 

Syftet med socialvårdslagen är att främja social trygghet och upprätthålla ett välbefinnande 

hos befolkningen. Att främja delaktighet och minska ojämlikhet och trygga en nödvändig 

och tillräcklig socialservice av hög klass, samt stödja klientens rätt till ett gott bemötande 

och god service inom socialvården (1§). En person och klient som behöver särskilt stöd 

skall få behövliga social- och hälsotjänster på grund av missbruk av berusningsmedel (3§). 

Då man bedömer klientens intressen skall man ta hänsyn till tillvägagångssätten samt 

lösningar som bäst passar klientens behov (4§).  



9 

Rådgivning och handledning inom socialvården skall finnas till förfogande för 

medborgarna och samarbete skall ske med primärvården som hälsorådgivningen ges från 

(6§). 

I Finlands lag om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015) är syftet 

att förebygga hälso-, sociala samt samhällsrelaterade skador som framkallats av alkohol, 

narkotika, tobak samt andra substanser som använts i berusningssyfte (2§). Varje kommun 

har ansvar för att förebyggande rusmedelsarbete ordnas inom sitt distrikt. Till dessa 

uppgifter hör att följa upp kommunens rusmedelsläge, erbjuda befolkningen samt enskilda 

personer information om rusmedelsskador och hur man kan minska dem. Öka och stödja 

kunskap och föreslå samt främja om olika åtgärder som kan förebygga rusmedelsarbetet 

(5§). Befolkningen skall också ges möjlighet att vara delaktiga och påverka med syftet att 

minska de skador som uppkommer genom rusmedel tillsammans med myndigheterna (6§). 

I lag om förordning om missbrukarvård (1986/653) skall missbrukarvården ordnas av 

kommunen till den utsträckning att servicen är tillräcklig och finns tillgänglig de tider på 

dygnet då behov finns. (1§). En rehabiliteringsplan skall utarbetas utgående från klientens 

behov av missbrukarvård och skall göras i samråd med klienten. I rehabiliteringsplanen 

skall man klarlägga de centrala omständigheter som skall inverkas på, samt medlen för 

detta och den tid man strävar efter att nå de mål man satt (2§). 

I lagen om missbrukarvård (1986/41) skall den allmänna servicen inom social- och 

hälsovården utvecklas så att en missbrukare av rusmedel kan vårdas samt vid behov 

anvisas service med inriktning på missbrukarvård. Servicen skall främst ordnas genom 

insatser inom den öppna vården så att vården är lätt tillgänglig, smidig och mångsidig. 

(6§). 

Alkohollagens (2017/1102) syfte är att minska konsumtionen av alkoholhaltiga drycker 

med hjälp av begränsningar och övervakningar av näringsverksamheten som kan 

förebygga negativa effekter av de personer som konsumerar alkohol, för andra människor 

samt för hela befolkningen i landet (1§). Alkohollagen föreskriver att alko får ha öppet 

samt sälja alkohol mellan klockan nio och 21 under veckodagarna och på lördagar från 

klockan nio till 18 (42§). 
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7  Missbrukarvård i Finland  

I Finland har kommunerna ansvar för att tjänsterna ordnas. Tjänster ämnade för 

rehabilitering och vård för missbrukande personer är i synnerhet A-klinikernas öppenvård, 

avgiftningsenheter som erbjuder dygnet runt omsorg samt rehabiliteringsenheter som 

tillhandahåller längre rehabiliteringar.  Förutom dessa tjänster finns det också låg 

tröskeltjänster, dessa finns till exempel i hälsomottagningar, dagverksamhetscentraler och 

boendetjänster. Inom alla allmänna tjänster inom social- och hälsovården för missbrukare 

skall handledning, rådgivning, vård samt ledning till eftervård erbjudas. Missbrukarvården 

i Finland är lagstyrd, tjänsterna kan ordnas av enskilda kommuner eller i samarbete med 

andra kommuner. Tjänster kan också köpas av andra kommuner, tredje sektorn eller 

privata sektorn (Institutet för hälsa och välfärd, 2016). 

I varje medlemskommun i Kust-Österbotten (Malax, Korsnäs, Kaskö, Kristinestad och 

Närpes) finns mottagningar inom missbrukarvården som är till för personer med 

alkoholmissbruk samt andra missbruk. Missbrukarvårdens mål är att förebygga samt 

reducera missbruk och finnas som stöd till närstående. För missbrukare erbjuds 

information, rådgivning samt stöd och terapi inom öppenvården. Koordinatorer vägleder 

med avbrytningen och avgiftningen och hjälper med att finna rehabilitering och 

stödboende. Inom öppna vården ordnas också eftervård, vården är avgiftsfri och ingen 

remiss behövs. Man kan kontakta någon av missbrukar koordinatorerna själv, som anhörig 

eller som yrkeskunnig personal (Kust-Österbottens samkommun för social- och 

primärhälsovård, u.å). 

7.1  Service för missbrukare  

Servicen och riktlinjerna för missbrukare fastställs av social- och hälsovårdsministeriet, de 

stiftar lagar och genomför reformer. Övervakningen av tjänsternas kvalitet sköts av 

tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira samt 

regionalförvaltningsverket (Social och hälsovårdsministeriet, u.å). Enligt social och 

hälsovårdsministeriet skall man vid ordnandet av service ta i beaktande behovet som varje 

kommun har.  I missbrukarvården skall man ta hänsyn till vårdgarantin eller anordna 

socialvårdsservice som svarar mot det behov av stöd som bäst passar den enskilda klienten. 

Man kan få olika typer av service som missbrukare, såsom handledning, rådgivning, 

socialservice, undersöknings- vårdtjänster och rehabiliteringstjänster samt 

missbrukarvårdens specialtjänster (Social och hälsovårdsministeriet, u.å). 
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8  Vårdformer 

I nedanstående kapitel kommer jag beskriva olika vårdformer samt hur de i praktiken 

används. Med vårdformer menar jag olika behandlingsalternativ av vård som finns för 

missbrukare. 

 

8.1  Öppenvård 

Öppenvård är den vanligaste formen av vård då det gäller missbruksproblem. Med detta 

menas att klienten lever och bor hemma och ibland kommer till en vårdmottagning. Först 

besöker man en socialterapeut samt en sjukvårds eller läkarmottagning där man uppskattar 

hurudan vård klienten är i behov av. Till följd av detta kan man till exempel besöka en 

öppen klinik för avgiftning och få terapi av olika slag, individuellt, med familjen eller i 

grupp. Under terapisessionerna diskuteras inte enbart missbruksproblemet utan också 

klientens boende och utkomst. Ifall den öppna vården inte räcker till eller fungerar för den 

enskilde klienten kan man komma in på vård vid en anstalt (Droglänken, u.å). 

 

8.2  Anstaltsvård 

Vid en anstalt kan man få avgiftningsvård men det finns särskilda avgiftningsstationer och 

syftet med denna typ av vård är att bryta all användning av alkohol och vårda de symptom 

man kan få av abstinensen. Vid en kortvarig anstaltsvård bor man i ungefär en till två 

veckor men i vissa fall kan vården pågå under en längre tid och då kan man använda sig 

utav långvarig anstaltsrehabilitering. Under rehabiliteringstiden försöker man lära sig att 

leva ett liv utan alkohol och handskas i situationer där alkohol ingick förut och man får tid 

över att fundera på sitt eget liv. Efter att man använt sig utav avgiftnings och 

rehabiliteringvård har man rätt att få hjälp från olika stödtjänster i form av stödbostäder 

samt dagcentraler (Droglänken, u.å). 

 

8.3  Övrigt om vårdformer 

Öppenvården kan man söka sig till på eget initiativ, antingen genom att kontakta den 

lokala socialbyrån, hälsovårdscentralen eller olika vårdinstitutioner för missbrukare. 

Institutionsvård kräver oftast en remiss av läkare men har man ett våldsamt beteende mot 

andra hänvisas man till vård oberoende om man vill eller inte, detta sker dock väldigt 

sällan. Förutom att man själv får stöd så erbjuder många organisationer och föreningar stöd 

för anhöriga. Det finns också olika former av gruppterapi, här kan missbrukare få stöd av 
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personer som befinner sig i samma situation som dem (Social och hälsovårdsministeriet, 

u.å). 

 

9  Behandlingsalternativ i Österbotten för svenskspråkiga 

9.1 Katko 

Vasa stad (u.å) erbjuder avgiftning och avvänjning vid Katko enhet belägen i Vasa, 

behandlingsalternativet är inom akutvården och dess mål är främst att få slut på ett 

långvarigt missbruk. Genomförandet av avgiftningen genomförs enligt klientens enskilda 

behov och den fortsatta vården görs tillsammans med klienten som en individuell plan. 

Katko är till för Vasabor som fyllt 18 år.  Till avgiftningen och avvänjningen ingår 

följande: 

 

 Motivera klienten till att avsluta sitt användande av rusmedel 

 Medicinsk hjälp vid abstinenssymptom och hjälp att återställa den fysiska 

konditionen 

 Psykosocialt stöd och individuella diskussioner med personalen 

 Planering för fortsatt vård  

 

9.2  Tillnyktringsvård 

Syftet med tillnyktringsvården är att säkerställa att klienten klarar sig ur hens akuta 

berusningstillstånd, denna service ges i initialskedet av vården då klienten är i ett berusat 

tillstånd.  Vårdformen är kortvarig men syftet är att lova en oavbruten vård i efterhand, 

servicen är till för Vasabor som fyllt 18 år.  Det som ingår i tillnyktringsvården är att 

bedöma det berusningstillstånd klienten befinner sig i, övervaka klientens tillnyktring samt 

planera den fortsatta vården (Vasa stad, u.å). 

 

9.3  USM 

Usm är en förkortning av understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård. Denna 

förening finns för att arbeta, utveckla och stöda missbrukarvården på svenska i Malax och 

ägnar sig i första hand åt eftervård för missbrukare som tidigare varit på en 

rehabiliteringsanstalt. USM existera inom öppenvården som en lågtröskelverksamhet och 

ordnar med stödtjänster för anhöriga samt barn till föreningens klienter.  
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Målet med denna verksamhet är att erbjuda eftervård bestående av stödboenden i en säker 

miljö. Främsta målet med halvväggshemmen/stödboendena är att klienten får en så lång 

och nykter tid som möjligt så att kroppen, hjärnan och psyket får tid att återhämtas. Det 

andra målet är att ge behandling som är frivillig, den grundar sig i ett kontrakt samt en 

behandlingsplan som utvärderas regelbundet. En av de väsentligaste faktorerna för att 

tillfriskna från ett missbruk är tiden och för personer som har ett förflutet med en långvarig 

beroendesjukdom samt svårt missbruk är det relevant med en välplanerad och fungerande 

eftervård. Man har också sett att behovet av eftervård har ökat (USM, u.å). 

 

9.4 Pixnekliniken 

Pixnekliniken i Malax är ett svenskspråkigt behandlingshem i Finland för både män och 

kvinnor, vårdperioden på denna anstalt pågår under fyra veckors tid men kan också 

anpassas efter individ. Det finns plats för 12 deltagare åt gången och klienter tas emot från 

hela Finland. Under vårdperioder på Pixne får man information om missbruket och de 

konsekvenser missbruket medför, behandlingsplanen består av evidensbaserade metoder 

som stödjer förändringsprocesser vid olika beroenden. Till metoderna hör 

tolvstegsprogrammet, kognitivbeteendeterapi och motiverande samtal. Utöver 

föreläsningar har man också gruppsamtal, individuella samtal samt avslappnings och 

motions övningar, under vårdperioden får man information om olika eftervårdsformer och 

enskilda planer för eftervård görs upp. Personal finns på plats dygnet runt och Pixne ordnar 

också uppföljningsveckoslut för sina före detta klienter, anhöriga får också delta i vården i 

form av anhörigkurser samt enskilda- och par eller familjesamtal (USM, u.å). 

 

9.5  Halvvägs hem och stödboendeverksamhet 

Halvvägshemmet är en eftervårdsanstalt där öppenvård också används. Halvvägshemmet 

är beläget i Malax och finansieras av kommunen. Syftet med denna verksamhet är att 

erbjuda eftervård i form av stödboende och halvvägshem för klienter som tidigare 

undergått behandling vid en anstalt för missbrukarvård. Verksamheten har som avsikt att 

hjälpa personer att komma ur sitt missbruk och riktar sig in på klienter som behöver längre 

vård och rehabilitering eftersom klienterna kan ha behov av ett avstånd från sin befintliga 

boendemiljö och umgängeskrets av olika anledningar. Denna form av vård ges i boenden 

med en trygg miljö tillsammans med andra personer i liknande livssituation, idag finns det 

tio klientplatser, åtta platser för män samt två för kvinnor. Under tiden man bor på 

halvvägshemmet förväntas man vara delaktig i AA/NA- möten varje vecka. I bostäderna 

kan man bo allt från någon månad upp till ett år, beroende på vilket behov klienten har. För 
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att eftervården skall vara så effektiv som möjligt gör man tillsammans med klienten upp 

klara mål. Innehållet i eftervården är individuella stödsamtal och man försöker motivera 

klienten samt framhäva syftet till att bygga upp en nykter livsstil. Förutom samtal och 

gruppterapi så besöker man arbetskraftsbyrån samt skolor och handleder i praktiska 

hemmasysslor. Under gruppterapierna har man samtal med olika teman och aktiviteter 

såsom bowling, studiebesök, biobesök samt besök till teater ordnas (USM, 2016). 

 

En av de viktigaste aspekterna i tillfrisknandet är att ge den tid som behövs för klienten att 

klara av ett nyktert liv. Det kan vara lätt att befinna sig på en anstalt där man är under 

övervakning dygnet runt men vad som händer efter det kan vara svårt att besegra. Efter en 

avslutad behandling är det dags att ta tag i sitt liv på egen hand, eftervården är en mycket 

viktigt del av rehabiliteringsprocessen. Det största ansvaret ligger hos individen själv men 

stöd behövs också från omgivningen och de närstående, en viktig del i eftervården är att ha 

kontakt med någon som befattar kunskap om området. Redan under behandlingsprocessen 

är det bra att planera sin eftervård tillsammans med sin handledare så att man säkert vet att 

man har tillgång till hjälp vid återfallsrisker. Det är viktigt att kunna prata om vardagen och 

frågor angående livet med någon så man inte går igenom detta ensam. Oberoende av vad 

det handlar om är det alltid svårt att ändra sin livsstil och det krävs mycket vilja och 

motivation för att klara av det. I en omgivning där missbruk förekommit kan det vara svårt 

att finna sitt nya jag, som en nykter medborgare (Kust-Österbottens samkommun för 

social- och primärhälsovård, u.å). 

 

10  Anonyma  alkoholister 

Anonyma alkoholister är en internationell kamratgrupp för både män och kvinnor som har 

haft alkoholproblem. I dessa grupper har man möjlighet att dela med sig av egna 

erfarenheter och tillsammans hjälpa varandra att återhämta sig och bli friska från sin 

alkoholism. Enda kravet för att bli medlem är att man har en önskan om att tillfriskna och 

leva ett nyktert liv. I AA finns det inga skyldigheter eller medlemsavgifter, den är 

självförsörjande, opolitisk samt mångkulturell, de är inte bundna till någon organisation 

eller anstalt. Målet med denna grupp är att medlemmarna hålls nyktra och hjälper varandra 

till ett nyktert liv. AA-kliniken grundade William Griffith Wilson och Robert Holbrook 

Smith år 1935 i USA, de märkte att om man diskuterar tillsammans med andra 

alkoholmissbrukare om drickandet samt konsekvenserna av det så hålls personerna nyktra 

samt börjar tillfriskna. Grunden för denna rörelse är tolvstegsprogrammet för 

tillfrisknandet och på basen av de erfarenheter som uppkommit i AA-grupperna så har de 
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tolv traditionerna utformats efter att man sett vad som fått människor att hållas nyktra. Det 

finns också en bok vid namn Anonyma alkoholister som också används som grund för hela 

organisationens huvudverk. Anonyma alkoholister har tre legat: tillfrisknande, gemenskap 

samt service, idag har verksamheten spridit sig till omkring 180 länder och man räknar 

med att det finns ungefär 2,3 miljoner medlemmar runt om i världen. I Finland har 

anonyma alkoholister medverkat från år 1948 och i landet finns det närmare 700 AA-

grupper i 260 olika orter (Nimettömät alkoholistit, u.å). 

 

11  Behandlingsmodeller inom missbrukarvården 

Följande kapitel kommer handla om olika metoder som används inom missbrukarvården. 

Med en behandlingsmodell innebär någon form av metod som behandlar klienten enligt de 

behov hen har, olika modeller används för olika diagnoser och tillstånd. Jag har valt att 

skriva om ASI metoden, tolvstegsprogrammet, motiverande samtal, kognitiv 

beteendeterapi samt återfallsprevention eftersom dessa är centrala metoder inom 

missbrukarvården. 

 

11.1  ASI metod 

Enligt socialstyrelsen beskrivs ASI (Addiction Severity Index) som en bedömningsmetod 

som används inom missbruksproblem bland vuxna. ASI är en strukturerad intervju för 

personer över 18 år och används inom missbruks- och beroendevården samt 

behandlingsforskning relaterat till droger (Socialstyrelsen, u.å). Med ASI kan man mäta 

alkohol- och narkotikarelaterade problem, intervjun omfattar frågor relaterade till sju 

livsområden som är: 

 

 Fysisk hälsa 

 Försörjning och arbete 

 Användning av alkohol 

 Användning av narkotika 

 Lagliga problem 

 Familj och vänkrets  

 Psykisk hälsa  

 

Förutom dessa frågor ställer man också frågor gällande klientens bakgrund, vad som skett 

tidigare i livet och hur situationen sett ut allt från sex månader till tre år tillbaka och under 
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de senaste 30 dagarna. Intervjun innefattar 180 frågor tagna ur en manual och största delen 

av frågorna har svarsalternativ som är bundna men kan tilläggas med öppna svar. Inom de 

olika livsområden bedöms nivån av oro och bekymmer samt hjälpbehoven längs en skala 

från noll till fyra. Noll betyder att klienten inte har något problem eller behov av hjälp och 

grad fyra medför att klienten har mycket stora problem och är i stort behov av hjälp. 

Förutom att skatta nivån av oro och bekymmer  så bedöms varje livsområde från en skala 

från noll till nio, noll betyder inget behov av hjälp eller problem och nio motsatsen till det 

(Socialstyrelsen, u.å). 

 

ASI finns i två versioner, grund samt uppföljning och som en modul (ASI Spel). Denna 

modul ger en helhetsbild av de aktuella problemens grad, konsekvenser samt hjälpbehov 

och finns också i grund och uppföljnings versioner. Dessa versioner grundas på samma 

system som ASI-intervjuns livsområden men innehåller också flera väsentliga mått. 

Manualen finns att laddas ner på internet och för att lagligt få utöva denna metod finns det 

krav på en utbildning som rymmer tre kursdagar samt övningsintervjuer. Manualen 

omfattar klara instruktioner om hur man skall beräkna poängen och vad man skall vara 

uppmärksam över (Socialstyrelsen, u.å). Klientens bedömning av oro samt besvär och den 

hjälp hen är i behov av poängsätts av intervjuaren, kompositpoäng används också vilket är 

ett matematiskt uppskattat sammanvägt mått på svårighetsgraden av problemen. Vid ett 

specifikt återkopplingsformulär kan man sammanställa resultaten tydligt och använda de 

som stöd i återkopplingssamtalet med klienten.  

ASI Grund tar mellan 60 till 120 minuter beroende på den erfarenhet och egenskaper 

klienter har och ASI uppföljning tar cirka 30 minuter. Analysen och kodning av 

bedömningen tar 45 till 60 minuter och återkopplingssamtalet med klienten ungefär lika 

länge (Socialstyrelsen, u.å). 

11.2  Tolvstegsbehandling efter minnesotamodellen 

Socialstyrelsen (u.å) skriver att minnesotamodellen har personer med alkohol eller 

narkotikaberoende som målgrupp. Metoden är en insats och grundas på 

tolvstegsprogrammet bland Anonyma alkoholister. Ett krav för att ha licens till att arbeta 

som alkohol eller drogterapeut är att man ofta själv har egna erfarenheter av 

tolvstegsprogrammet genom medverkande i AA, NA eller anhöriggrupper. Utbildningens 

längd varier beroende på utbildningsanordnare. I motsats till AA och NA är en 

tolvstegsbaserad behandling en del av en privat och offentlig missbruksvård. Med 

tolvstegsprogrammet antar man att alkoholberoendet är en kronisk sjukdom som inte går 
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att bota men som kan behandlas genom att vara helnykter i AA:s tolvstegsprogram. 

Programmet syftar på att i första hand ge kunskap och insikt om de negativa konsekvenser 

beroendet kan medföra och vara som en introduktion till AA eller NA (Socialstyrelsen, 

u.å). Vårdteamet består av läkare, sjukskötare, psykologer, socialarbetare, präster samt 

alkohol och drogterapeuter. Behandlingen förekommer oftast i grupp och grupperna leds 

av alkohol och drogterapeuter som oftast själva har egna erfarenheter av beroenden och 

tolvstegsprogrammet. En viktig punkt i behandlingen är att man som klient skall få träffa 

andra personer i samma situation.  

Under dessa gruppträffar arbetar klienterna med skriftliga uppgifter gällande deras 

livshistoria och de negativa effekter beroendet framkallat,  som de senare redogör muntligt. 

Förutom uppgifter omfattar behandlingen också föreläsningar samt videofilmer som 

definierar sjukdomen, de medicinska och psykologiska effekter beroendet kan ge samt om 

AA:s tolv steg. Närstående bjuds in under behandlingstiden så de kan ges möjligheten att 

öppna upp för klienten och berätta om sina upplevelser av beroendet (Socialstyrelsen, u.å). 

11.3  Motiverande samtal (MI)  

Enligt Miller & Rollnick, (2013, s. 28) handlar motiverande samtal om mycket mer än att 

bara ställa fem frågor, ett aktivt lyssnande krävs. Problemen i MI är komplext att definiera 

så därför ges tre definitioner på olika nivåer av vad MI handlar om. I första hand så handlar 

MI om samtal om förändring, samtalen kan vara kortare eller längre men alltid 

samarbetsriktade, istället för att vägleda och styra skall man fråga. Samtalsstilens mål är att 

stärka individens egna motivation och plikt till förändring. Miller & Rollnick, (2013, s. 19) 

erfarenhet av MI är att många samtal mellan klient och professionell hjälpare förekommer 

på ett sätt som fungerar dåligt, även fast man har de bästa avsikterna. Med MI skall man 

försöka hitta en positiv väg genom alla de svårigheter klienten har och detta uppstår ofta då 

en professionell vågar vara inblandad i en persons motivation till förändring. Förändringen 

hos klienterna skall vara grundad i personliga värderingar och intressen, genom samtalen 

formas också attityder. Under 1980-talet då MI börjades lära ut så låg fokus på hur man 

gör. Något viktigt som man senare märkte att saknades var den underliggande andan i MI, 

det vill säga den inre känslan samt tankesättet. Denna definition kan delas in i fyra 

aspekter: partnerskap, acceptans, medkänsla och framkallande (Miller & Rollnick 2013, s. 

30-31). Förutom att tänka på hur man gör förändring eller varför man gör den så ses MI 

också som en metod som kan delas in i fyra processer: engagerande, fokuserande, 

framkallande och planerande. Dessa huvud processer möts i praktiken i samma ordning, 
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ofta återkommande också. Varje process som kommer senare är byggd på den tidigare 

processen och ses som en grund för den (Miller & Rollnick 2013, s. 42-43). 

11.4  Kognitiv beteendeterapi (KBT)  

Betydelsen av kognition är tankar, fantasier och minnen samt de mekanismer och processer 

som tankarna stärks och påverkas av. Kognitiva teorier om emotionella avvikelser har sin 

utgångspunkt i hur en individ tolkar eller uppfattar en situation och spelar stor roll för den 

känslomässiga samt beteendemässiga reaktionen personen har. Man kan se processen i 

följande steg: Situation – Tanke – Känsla – Beteende, känslornas nyanser och styrka styrs 

av de föreställningar vi har. Liksom annan terapi handlar kognitiv psykoterapi om att 

förändra och bearbeta skadliga känslor och beteenden samt om hurudan inställning man 

har till vissa känslor, tonvikten läggs på de tankar och beteenden som möjligen kan 

påverkas och förändras (Gyllenhammar, 2007, s. 40-41). I terapistrukturen inom KBT 

finns det enligt Gyllenhammar (2007, s. 50) två faktorer som spelar en särskilt 

betydelsefull roll för en lyckad terapi. Den första faktorn är klientens tillit till hens 

kapacitet att göra en förändring, man kan höja självtilliten som professionell genom att ge 

klienten hopp samt hjälpa problemen till att bli hanterbara och begripliga. Här spelar metod 

och konceptualisering en betydande roll. Med konceptualisering menas att klientens 

upplevda problem beskrivs i form av negativa känslor och dåliga beteenden samt hur de 

kan höra ihop med hens grundtaganden, automatiska tankar, sekundära antaganden och 

regler kring livet (Gyllenhammar, 2007, s. 48). Den andra faktorn är att den professionelle 

kan skapa en relation byggd på värme, äkthet och empati. Värme innebär att man som 

yrkeskunnig bekräftar och accepterar klienten utan att börja argumentera samt att man 

visar förståelse och medkänsla för känslorna klienten har. Betydelsen av äkthet är att det 

jag förmedlar till klienten också uppfyller det jag som yrkeskunnig verkligen känner. 

Betydelsen av empati är att försöka leva sig in i klientens situation utan att förlora sig själv. 

Klienten skall kunna känna sig trygg med dig som terapeut och du skall vara närvarande 

under terapisessionen (Gyllenhammar, 2007, s. 50). 

11.5  Återfallsprevention 

Ett återfall kan definieras på många olika sätt. Som en begränsad händelse, en process som 

har sitt resultat i ett bruk eller tillbakagång till ett bruk i samma utsträckning som tidigare. 

Slutligen kan det också definieras som dagligt bruk i ett visst antal dagar eller som en 

konsekvens av att ha brukat något (Saxon & Wirbing, 2004, s.19). Gyllenhammar (2007, s. 

28) skriver att återfall är en del av klientens förändringsprocess. Vid ett återfall ställer 
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personen sig själv frågan hur hen nu skall göra, ser man återfallet som en del av processen 

till ett nyktert liv så slipper klienten känna känslor av skuld och beskyllningar från 

omgivningen då hen gjort bort sig.  Något som kännetecknar en person som tagit sig ur ett 

missbruk är att personen, trots återfall inte ger upp utan fortsätter kämpa. Saxon och 

Wirbing (2004, s. 19) väljer att se återfall ur ett processperspektiv vilket innebär att en 

mängd olika händelser resulterar i en situation där personen längre inte kan hålla fast vid 

sina mål. Ytterligare innebär perspektivet att inre faktorer bestämmer hur stort återfallet 

blir. En viktig del i denna definition av återfall är när man skall betrakta något som ett 

återfall, som hjälp till att avgränsa när ett återfall kan ses som ett återfall, är genom att 

använda sig av något som kallas för lapse och relapse (Saxon & Wirbing, 2004, s. 19). 

Lapse kan ses som ett misstag eller ett avsteg från sin väg mot målet, händelsen kan vara 

en engångs företeelse som alla gånger inte måste leda till ett fullt utvecklat återfall ifall 

man har en nöd plan att luta mot vid en sådan situation. För att kunna rädda en situation 

där man faller tillbaka måste man som klient ha effektiva färdigheter och veta hur man 

skall ta kontroll över situationen. Därför är ett av de viktigaste uppgifterna i 

återfallspreventionens huvudsyfte att lära sina klienter hur man kan avbryta ett återfall 

(Saxon & Wirbing 2004, s. 20). Att arbeta med återfallsprevention betyder att man 

kartlägger risker eller situationer som kan trigga igång en i förberedelsestadiet. Som 

terapeut skall man kartlägga resurserna klienten har runt förmågan att handskas med 

abstinens, sug och känslor. Man skall inspirera till nya tankesätt samt bidra med ett 

stöttande nätverk. Att arbeta med återfallsprevention handlar om att göra upp åtgärdsplaner 

som klienten kan använda sig av vid eventuella återfall, handlingsstadiet. Senare försöker 

man träna klienten på att bemöta svårare situationer som skall stärka hens självtillit. 

Vidmakthållandestadiet (Gyllenhammar, 2007, s. 29). Ett fullt utvecklat återfall definieras 

som en upprepad eller oavbruten konsumtion med konsekvenser där alla de goda framsteg 

man uppnått går förlorade. Ett återfall kan också ses som flera dagars drickande som 

klienten i efterhand själv kan avbryta, eller med hjälp från sin behandlare utan att återfallet 

lett till alldeles för stora konsekvenser (Saxon & Wirbing, 2004, s. 20). 

Återfall kan ses som en process i två nivåer. En av dem är den skillnad på faktorer som 

bidrar till att man faller tillbaka även fast man hållits nykter samt de faktorer som leder till 

fortsatt drickande efter första konsumtionen (Saxon & Wirbing, 2004, s. 20). Det finns två 

grupper av högrisksituationer för återfall. Den första är abstinensreaktioner/abstinens på 

grund av alkoholrelaterad stimulans och den andra är inre och yttre faktorer som ger 

orsaker till spänning och stress, dessa kan vara händelser som är känslomässiga, sociala 
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eller psykologiska utan något samband med alkohol (Saxon & Wirbing, 2004, s. 20 - 21). 

För att en klient skall klara av att hantera en högrisksituation krävs det att hen har till 

förfogande effektiva, specifika eller generella färdigheter att ta emot dessa med. Känner 

personen att hen inte besitter dessa färdigheter så minskar också den egna tron till att 

kunna hantera en risksituation snabbt, vilket kan resultera i att inga metoder alls blir 

utnyttjade. En sådan negativ händelse med en förhoppning på gynnande effekter av 

drickandet, gör att risken för att personen inte skall kunna stå emot suget ökar (Saxon & 

Wirbing, 2004, s. 20 - 21). 

En inre konflikt uppstår efter den första konsumtionen efter en tids nykterhet då den 

självbild man har om sig själv som en nykter person inte överensstämmer med det misstag 

man gjort. Denna motsättning leder till negativa känslor och tankar om sig själv vilket 

medför en längtan eller önskan till att återkalla dessa känslor genom att fortsätta sitt 

missbruk. Varför ett enda misstag kan växa till ett återfall är om klienten klassificerar 

misstagets orsaker till faktorer som inte går att kontrollera eller förändra, eftersom sådana 

tankar ofrånkomligen resulterar i en känsla av hopplöshet. Tankar och känslor kring 

misstaget är avgörande om det utvecklas till ett återfall. Tankar kan handla om vad som 

orsakade drickandet och känslor kan handla om att känna sig misslyckad och värdelös i 

samband med de mål man haft (Saxon & Wirbing, 2004, s. 21-22). Ett återfall går att 

undvika om man har kännedom om hur vägen till återhämtning ser ut. Exempelvis genom 

att aktivt hålla de rehabiliterande framsteg man gjort i minnet samt genom att använda sig 

utav de olika färdigheter man lärt sig för att avbryta ett återfall. Det är viktigt att inte se 

misstaget som ett slut på vägen utan som något att ta lärdom av, för att i framtiden veta hur 

man kan handla vid liknande situationer (Saxon & Wirbing, 2004, s. 22). 

12  Den professionelles ansvar 

Riskkonsumtion av alkohol har blivit vanligt förekommande att fokusera på inom 

sjukvården. Desto tidigare hög konsumenter av alkohol hittas, ju mindre komplicerade blir 

vårdinsatserna. För vårdpersonal är den svåraste uppgiften att våga ställa frågor angående 

alkohol samt ta till samtal de antydningar som kan peka på högt intag av alkohol. Såsom 

förhöjt blodtryck, höga värden i laboratorieprov, olyckor, höga läkemedelsintag, eventuell 

abstinens vid besök eller om själva klienten är berusad vid besöken (Sternebring, 2011, s. 

66). 
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12.1  Behandling av missbrukare  

Hilte (2005, s. 14) skriver att behandling med människor som har ett missbruk ofta sker 

med underlag av en rad olika kunskaper och makttekniker där personen själv är föremål för 

vad som anses vara normalt. Då människor utsätts för vad som anses vara en normal 

identitet tas friheten från hen att skapa sig själv. Självteknik är ett begrepp som används i 

detta sammanhang, med detta menas att personen kan komma undan det som anses vara 

normalt i normen genom att utveckla sin kompetens till att utforma sig själv. Det som 

krävs för ett gott behandlingsarbete med missbrukare är att arbetet alltid utgår från de 

intressen missbrukaren har och inte vad som anses vara korrekt enligt organisationen man 

arbetar för. De erfarenheter samt tolkningar en klient har behöver inte alltid stämma 

överens med det som behandlingsideologin handlar om. Missbruksarbetet skall bygga på 

klientens självförståelse och arbetets mål skall styras i den riktning att förändra klienten till 

en person som kan tillämpa sin egen frihet. 

12.2  Professionalitet i klientarbete  

Sternebring (2011, s. 45) skriver att en regel i alla samtal med klienter är att ta personen på 

allvar, som professionell skall man mena det man säger oberoende av situation. Som 

professionell är det viktigt att ha god självkännedom och inte endast kunskap om ämnet, 

man skall visa empati men inte ha en mentalitet där man ’’tycker synd om’’ klienten. Att 

vara överbeskyddande men visa ett genuint intresse för klienten är också relevant, då blir 

klienten aktiv istället för passiv. Enligt Johnson, Richert & Svensson (2017, s. 230-231) är 

det viktigt med ett bemötande som bygger på respekt, ett empatiskt förhållningssätt samt 

att den professionelle ägnar sig åt att lyssna aktivt på klienten för att mötet skall bli så 

professionellt som möjligt. Det är också viktigt att man har den kompetens som fordras för 

arbetet. Man måste känna till vilka lagar som styr arbetet samt om de olika 

behandlingsmetoderna som riktar sig in på klientens situation. Känner man att man inte 

räcker till kan man alltid ansöka om hjälp från experter inom dessa områden som ärendet 

gäller. Oberoende av vilka samtalstekniker eller metoder man använder sig av skall man 

minnas att omständigheterna är relevanta vid mötet med klienten. Egna erfarenheter, 

föreställningar samt känslor kan inverka på vilka förväntningar man har på klienten och 

vad man tror sig vara lämpliga insatser för just hen.  

12.3  Empowerment och maktposition  
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Empowerment är ett begrepp som är vanligt i arbete där man behandlar och förändrar 

människor. Begreppet är en process på individ, grupp och samhällsnivå som innebär ökad 

kontroll samt makt över sitt eget liv. Behandlingsarbetet skall omfatta individers samt 

gruppers påverkan att ta kontroll över sitt egna liv och bestå av könsmedvetande, 

självkänsla och en upplevelse av meningsfullhet (Hilte, 2005, s.16-17). Maktposition från 

en professionell synvinkel är också viktigt att tänka på då man arbetar inom fältet för det 

sociala området. Automatiskt får vi som professionella en position av makt för den som 

söker hjälp, detta kan dock formuleras olika beroende på ålder, kön, etnicitet samt vilken 

nivå av kompetens man ligger på. Makten vi som professionella har kan handla om att fatta 

beslut gällande klienten, representera staten eller en organisation samt ha ett försteg till 

position som expert. Det faktum att vi får information om en annan persons liv fast syftet 

är att hjälpa denne är också en typ av makt. Vad man som professionell kan göra för att 

försvaga de gränser som finns i maktobalansen är att vara bestämd angående de ramar och 

förutsättningar man har och att alltid försöka fylla klientens önskemål så långt det går 

(Johnson, Richert & Svensson, 2017, s. 230-231). 

13  Etiska problem inom missbrukarvården och vården 

Enligt Partanen et al. (2015, s. 35-36) uppkommer det etiska problem inom 

missbrukarvården. Däremot är det inte alltid lätt att känna igen dom och det kan kräva 

mycket tänkande på arbetsplatsen. Dom vanligaste problemen man brukar stöta på är 

kränkning av klientens grundläggande rättigheter.  Inom vården kan etiska problem 

förekomma i tillfällen där man måste planera vad som är bra eller dåligt eller vad som är 

rätt eller fel i specifika situationer. Detta kan leda till konflikter eftersom man försöker ha 

många olika alternativ på lösningar beroende på situation. Det är vanligt att ingen av de 

konfliktlösningar man har leder till en perfekt utväg, utan att problemet i sig är ännu mer 

komplicerat. Etiska problem kan också uppstå då man förväntas kunna uppfylla många 

saker samtidigt som av en eller annan orsak inte är möjligt. I dessa situationer måste man 

jämföra och tillsammans med andra kollegor komma överens och reflektera kring vad man 

kan ge upp för att en annan sak skulle kunna genomföras. Ofta är etiska problem 

långvariga och kan uppstå på olika sätt vid olika situationer, om problemet gäller att 

klienten vill bryta mot lagen så är problemet inte etiskt (Partanen, et.al., 2015, s.35-36). 

 

14  Tidigare forskning 
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Effektiviteten på behandlingsmetoderna för alkohol- och narkotika utforskar man inte 

endast genom de erfarenheter som uppkommer i praktiken utan med stöd av vetenskapliga 

studier. Kunskap som är mest trovärdig fås genom kontrollerade studier där olika 

behandlingsformer kan jämföras med ingen behandling alls, eller genom att jämföra olika 

behandlingsformer. De mätvärden som påverkar vården, såsom förändring i 

missbruksbeteende, hälsans tillstånd eller omgivningens omständigheter måste vara 

omfattande så att målen och förändringar mäts efter varje specifik behandlingsmetod. 

Enligt tidigare forskning inom vården så är det bevisat att någon form av vård leder till 

bättre resultat än om ingen vård alls utförs (Droglänken, 2005). Undersökningar runt vård 

har i de flesta fall blivit gjorda utomlands och endast en handfull i Finland.  

Kognitiv beteendeterapi i både öppen- och institutions vård samt tolvstegsprogrammet har 

gett de mest positiva resultat. Om närstående deltar i vården kan det också leda till bättre 

resultat, i alla fall bland unga och på specifika klientgrupper har medicinskbehandling haft 

en styrkande effekt. Om det erbjuds flera behandlingsalternativ är det också till fördel, här 

kan dock klientens egna önskemål bli ett viktigare skäl för ett specifikt val än vad en 

yrkeskunnig person rekommenderar. Behandlingssätt där man använder tydliga råd och 

tolkningar istället för motiverande och rådgivande samtal kan öka klientens motstånd 

(Droglänken, 2005). Enligt några öppenvårdsstudier har man funnit att det inte finns någon 

skillnad på ifall behandlingsperioden är kortare än längre, samtidigt som det i andra studier 

pekar på att en terapeutisk uppföljning som pågår en längre period har visat sig ha bättre 

resultat. En viktig aspekt i framgångsrika behandlingsformer är att klienten under 

behandlingstiden utvecklar en tillit till att hen har möjlighet till förändring och genom att 

själv vara aktiv samt med stöd av andra personer kan jobba för att nå de mål hen har 

(Droglänken, 2005). Då man ser på en heterogen grupp människor som lyckats ta sig ur ett 

missbruk, har professionell behandling spelat en obetydlig roll. Detta betyder dock inte att 

olika organiserade hjälpsatsningar inte skulle vara betydande för människor att komma ur 

sitt missbruk (Billinger & Hübner, 2009, s. 155). 

Godley et al. (2009) har jämfört vanlig fortsatt eftervård med telefonbaserad eftervård 

under en period på tre månader, med uppföljning i intervaller av tre månader och sex 

månader. De patienter som använde sig utav telefonbaserad behandling fick stöd och 

rådgivning gällande nykterhet samt blev uppmuntrade till att delta i den vanliga 

eftervården. Resultatet av denna undersökning visade att patienterna som fick 

telefonbaserad eftervård slutförde den fortsatta vården i högre grad i jämförelse med de 

patienter som endast fick vanlig eftervård. En stor skillnad syntes vid tre månaders 
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uppföljningen men inte desto mer vid sex månaders uppföljningen. Dock uppgav 

deltagarna att telefonbaserade vården kunde ha pågått längre än i tre månader.  

 

Dennis et al. (2014) har skrivit en artikel om forskning gällande tillfrisknande av missbruk 

från år 2009 och framåt samt vilka resultat detta har visat. Författarna har tagit några av de 

senaste resultaten om återhämtningshantering: a) pågående vård, b) kontrollering av 

återhämtning, c) 12-stegs eller ömsesidig hjälp och d) teknikbaserade insatser.  

 

De centrala antagandena enligt dessa tillvägagångssätt är att tidigare upptäckter 

och  ingripanden kommer att förbättra långsiktiga resultat genom att minimera de skadliga 

konsekvenserna av missbruket och främja möjligheter att upprätthålla en sund och 

hälsosam livsstil. Dessa studier tyder på att fortsatt vård är effektivare till patienter med 

måttlig grad av missbruk som släpps från bostadsbehandling men mindre effektivt för 

patienter med svårare missbrukarproblematik som befinner sig i bostadsbehandling.  

För det andra, genom att endast lägga till ett kompletterande ingripande har det automatiskt 

inte förbättrat resultaten utan i vissa fall även gett minskad effekt. För det tredje bevisas det 

att det är omöjligt att använda olika drivkrafter för att förbättra genomförandet och 

tillgivenheten att fortsätta vårddeltagande, vilket är en pågående utmaning mellan studier. I 

likhet med tidigare resultat från forskning inom området belyser Dennis et al. (2014) hur 

viktigt det är med fortsatt forskning inom området för att kunna ta reda på vilket resultat 

eftervård har på nykterhet. 

 

15  Sammanfattning av teoridelen 

Jag kan sammanfatta teoridelen med att konstatera att behandling behövs vid 

alkoholmissbruk och att eftervården spelar stor roll vid tillfrisknandet av ett missbruk. I 

tidigare forskning har det också uppkommit att eftervården borde pågå en längre tid.  

Missbrukarvården är lagstyrd och tröskeln till att hitta vård skall vara låg, kommunerna 

skall se till att detta uppfylls. Som professionell inom missbrukarvården skall man kunna 

handleda klienten till rätt väg och bemötandet skall bygga på respekt, empati samt ett 

aktivt lyssnande. Det största ansvaret ligger dock hos klienten själv, man skall vara ärlig, 

öppen och mottaglig till det som erbjuds men stöd från ett socialt nätverk är också viktigt. 

Under behandlingstiden skall klienten utveckla en självtillit till att hen har möjlighet till 

förändring och jobba för detta mål.  
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Det finns olika behandlingsalternativ såsom öppen- och anstaltvård beroende på vad som 

passar en bäst. Behandlingen vid missbruk handlar mycket om beteendeförändring och ens 

inre tankar, hurudan inställning och attityd man har till sina egna känslor och omvärlden 

samt funderingar kring sitt eget missbruk och konsekvenserna av det.  Vid behandlingen 

skall man vara beredd på att vara psykiskt stark eftersom mycket av det man diskuterar 

kring är av känsligt ämne. Det största och mest relevanta verktyget som metod är klienten 

själv samt samtal, individuellt och i grupp. Klienterna har lättare att bli hjälpta och hjälpa 

andra som befinner sig i samma sits, därför är en kamratkrets viktig. I nästa kapitel 

kommer jag gå över till min forsknings del av detta examensarbete och skriva om hur jag 

genomförde min studie.   

16  Empirisk del 

I den empiriska delen kommer jag att skriva om mitt metodval i mina intervjuer, val av 

respondenter, sekretess, intervjusituationen samt undersökningstillfället. Som stöd 

använder jag mig av litteratur men refererar till min undersökning om hur jag förverkligat 

dessa. 

16.1  Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 

Man bestämmer reliabiliteten av hur man utför mätningar och hur noggrann man är vid 

behandlingen av informationen. Vid validitet spelar det ingen roll vad man mäter men om 

det är klargjort i frågeställningen. Något som är självklart vid undersökningar och deras 

mål är att ha så reliabel eller pålitlig information som möjligt. Hög reliabilitet fås om 

mätningar som är olika men mäter likadana fenomen ger identiska resultat, hur pålitligt en 

undersökning är handlar om reliabilitet. Det är viktigt med reliabilitet i en undersökning för 

att få så sanningsenliga svar som möjligt så att man kan kunna lita på det resultat man 

kommit fram till. Om man inte skulle ha tid samt resurser till att göra likadana 

undersökningar flera gånger för att få samma eller lika resultat är det viktigt med 

reliabilitet första gången man utför undersökningen. För att få en undersökning så pålitlig 

som möjligt är det viktigt med bra mätredskap, tydliga svarsblanketter samt tillräckligt 

med respondenter (Holme & Solvang, 1997, s. 163-167).  

För vissa forskare anses inte reliabilitet och validitet vara viktiga begrepp vid kvalitativa 

studier. Till exempel validitet tycks vara irrelevant eftersom man vid kvalitativa studier 

inte är intresserade av att mäta olika fenomen. Två grundläggande kriterier kan 

rekommenderas då man skall bedöma en kvalitativ studie, dessa är tillförlitlighet samt 
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äkthet.  Tillförlitlighet kan delas in i fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt möjlighet till att styrka och konfirmera. Med trovärdighet menas att skapa trovärdiga 

resultat , genom att säkerställa att studien är gjord efter de regler som finns samt att 

respondenterna får styrka att det dom sagt överensstämmer med det man som forskare 

uppfattat kallas för respondentvalidering. Överförbarhet handlar om att respondenterna har 

vissa gemensamma egenskaper vilket i sin tur handlar om djup och inte om bredd vid 

studien.  Pålitlighet ses som en överensstämmelse till reliabilitet, detta betyder att man 

garanterar att det skapas en beskrivning av alla processer i en studie. Att kunna styrka och 

konfirmera handlar om att man som forskare inte involverat sina egna personliga 

värderingar eller sin teoretiska inställning att påverka studien och utförandet av den. Det 

andra grundläggande kriterier vid bedömningen av en studie är som jag tidigare skrev 

äkthet. Till äkthet hör att skapa en rättvis bild av respondenternas olika åsikter samt 

uppfattningar, fundera kring om man fått respondenterna att förstå den situation de 

befinner sig i samt miljön, Om studien gett en bild av hur andra personer upplever 

situationen och om studien lett till att de som deltagit kan förändra deras situation 

(Bryman, 2018, s. 465-470). Jag anser att min reliabilitet och validitet syns i studien 

eftersom jag intervjuat yrkeskunnig personal samt klienter som har kunskap om ämnet jag 

undersökt. Jag har använt mig av temaintervjuer med djupa  och öppna frågor och 

respondenterna har fått svara med egna ord utifrån deras egen erfarenhet. Därför anser jag 

att denna kvalitativa studie är tillförlitlig och trovärdig. Teoridelen har jag också kunnat 

använda som en säkerställning till att det respondenterna sagt stämmer överens med vad 

som i praktiken också gäller. 

16.2  Val av metod 

För att få fram det resultat jag söker kommer jag använda mig utav kvalitativa metoder. 

Olsson & Sörensen (2011, s. 79) framställer kvalitativa metoder samt data som metod att 

ha sin effektivitet i att de visar en situation i sin helhet. En helhetsbild gör det möjligt att ge 

en bättre förståelse för sociala processer och sammanhang, man får en tätare närkontakt 

och bättre inblick i den enskildes livssituation vid kvalitativa metoder. Bryman (2018, s. 

454-458) skriver att kvalitativa metoder fokuserar på ord bortsett från kvantitativa metoder 

som lägger vikt vid siffror. Vid kvalitativa metoder precis som vid kvantitativa finns det 

flera olika varianter av datainsamling men vid kvalitativa så arbetar man också med 

språkliga analyser vilket gör så variationen blir större. I kvantitativa metoder är det 

teoretiska undersökningsfrågor som styr undersökningen och analysen av data. I kvalitativa 

undersökningar däremot är teorin ett resultat av undersökningen. Genom kvalitativa 
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metoder får forskaren en bild av hur verkligheten ser ut och hur respondenterna lever i den 

samt upplever den (Bryman, 2018, s. 477).  

Kvalitativa metoder lägger fokus på ord istället för siffror och här lägger man också vikten 

på respondenternas uppfattningar och perspektiv. I kvantitativa metoder är det forskaren 

som kommer med färdiga svar till frågorna, utgående från hens egna intressen, och här 

finns inget intresse i respondenterna. Till exempel i enkätundersökningar där kontakten 

mellan svarspersonerna är på distans medan det i kvalitativa metoder är relevant med en 

nära relation till respondenterna som studeras för att kunna förstå dem på ett djupare plan  

Bryman (2018, s. 487-488). Vid kvalitativa metoder är forskaren också intresserad av 

respondentens livsvärld samt relationen till den. Med livsvärld menas hur personen 

uppfattar världen runt om kring sig. Kvalitativa intervjuer fokuserar på ett visst ämne, det 

är viktigt att vara öppen och lyhörd för saker som sägs och inte sägs. Förstår man inte vad 

respondenten säger så ber man hen förklara det, man försöker samla in så mycket relevant 

information som möjligt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 134-135). Eftersom jag valt att 

koncentrera mig på upplevelser och erfarenheter som missbrukare och yrkeskunnig 

personal inom detta område har så passar det bättre att göra undersökningen som en 

kvalitativ ansats, eftersom man då studerar respondenternas erfarenheter och jag vill nå en 

djupare kunskap och förståelse för ämnet. Valet av kvalitativ forskningsmetod grundar sig 

också på att jag inte skulle få samma djupa förståelse i kvantitativ metod eftersom man där 

skulle undersöka en större population för att finna samband med respondenternas beteende 

och svar. I den kvalitativa metoden undersöker man en mindre grupp och söker förståelse 

för gruppens erfarenheter och upplevelser vilket passar studiens syfte bättre. Jag har valt att 

ta kontakt med personer som behandlar alkoholmissbrukare. Intervjuerna med den 

yrkeskunniga personalen har gjorts i en öppen och neutral miljö och klienterna har 

intervjuats hemma hos dem. Vid urvalet av respondenter så behövdes ingen gemensam 

faktor infinnas, förutom att de har erfarenheter av den eftervård som erbjuds i Österbotten. 

 

16.3  Val av respondenter  

Till en början visste jag inte hur många intervjupersoner jag skulle behöva. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009, s. 129) intervjuar man oftast för lite eller för många vid kvalitativa 

intervjuer. Vid för många respondenter blir det svårt att göra djupa tolkningar och om man 

intervjuar för få blir det svårt att göra skillnader mellan olika grupper. Hur många man 

väljer att intervjua beror på studiens syfte.  
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Vid val av respondenter visste jag att jag ville få olika perspektiv på eftervården och därför 

valde jag att intervjua både klienter samt yrkeskunnig personal inom eftervården. Vid valet 

av respondenter behövdes ingen gemensam faktor finnas förutom att alla svarspersoner har 

upplevt missbrukarvården och har erfarenhet av den eftervård som erbjuds på svenska i 

Finland. Klienterna jag valt att intervjua har flera års erfarenhet av missbrukarvården i 

Österbotten och personalen jag intervjuat har den erfarenhet samt kunskap som behövs 

inom området, vilket är relevant vid beaktande av mina frågor. 

 

16.4  Intervjufrågor och datainsamlingsmetod 

Med tanke på mitt syfte med studien och mina frågeställningar ansåg jag att intervjuer som 

datainsamlingsmetod skulle vara mest givande. Genom att intervjua personer som är 

insatta i ämnet jag studerar har jag kunna få den bästa insynen i vilka brister som finns i 

eftervården. Jag frågade klienterna om de var villiga att ställa upp vilket de var, efter att 

dessa intervjuer var gjorda kontaktade jag personal på en eftervårds anstalt och berättade 

vad mitt examensarbete handlar om, de gick också med på intervjuer. All material i min 

studie har jag fått av mina respondenter, tidigare forskning samt litteratur som är relevant 

för min studie. Vid val av intervjufrågor ställde jag öppna frågor där respondenterna fritt 

fick svara hur deras upplevelser och erfarenheter varit. Alla frågorna är relaterade till 

eftervården. 

Kvale & Brinkmann (2009, s. 150) skriver att intervjufrågorna bör vara enkla och korta. 

Som forskare är man sitt eget verktyg, det är relevant med kunskap samt intresse om det 

ämne man skriver om och växelverkan med respondenterna samt att man är medveten om 

vilka olika intervjutekniker som finns. För att resultatet av en intervju skall bli så bra som 

möjligt är det viktigt att ha ett klart syfte. Studiens varför och vad skall vara tydliga innan 

man ställer frågorna hur. Några viktiga aspekter att tänka på vid intervjuerna är att det är 

en dialog mellan två personer, därför är samarbete viktigt. Den man intervjuar skall känna 

att hen är viktig samt få chans att tala till punkt. Informationen respondenten ger måste 

vara pålitlig och under intervjun skall man få den information man var ute efter, detta 

betyder själva svaren. Respondenten svarar på det intervjuaren frågar (Olsson & Sörensen, 

2011, s. 132). Konsten i en lyckad intervju är att båda visar intresse för ämnet, som 

intervjuare skall man inte föra över sina egna tankar till respondenten, händer detta förlorar 

man trovärdigheten i den kvalitativa intervjun. Som intervjuare är det viktigt att vara nära 

respondenten men ändå neutral samtidigt (Olsson & Sörensen 2011, s. 136). 
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Som datainsamlingsmetod beslöt jag mig för att använda kvalitativa intervjuer för att få en 

djupare förståelse för ämnet, detta innebär att mina intervjufrågor har haft öppna svar som 

svarsalternativ. Öppna frågor är lämpliga då man utforskar ett nytt område eller ett tema 

man inte är insatt i, respondenten får svara med sina egna ord samt kan ge svar man inte 

förväntade sig få höra, samt att respondenten får tolka frågorna hur hen vill (Bryman 2018, 

s. 315). Därför anser jag öppna frågor passa bäst till mitt syfte i studien då jag vill ha svar 

på brister i eftervården, därför vill jag att respondenterna öppet skall få ge personliga svar 

på vad enligt dem som saknas istället för att jag ge dem färdiga svarsalternativ.  

Bryman (2018, s. 260) beskriver en semistrukturerad intervju handlar om att intervjuaren 

har en samling frågor, ett slags frågeschema. Frågorna kan ställas i vilken ordning som 

helst och man kan ställa följdfrågor i koppling till det som anses vara viktiga svar. Jag har 

valt att vid behov ställa följdfrågor om jag inte får det svar jag är ute efter, mina frågor kan 

också ställas i varierande ordningsföljd, jag anser även att låg grad av strukturering passar 

vid mina intervjuer. Med låg grad av strukturering kan respondenten också tolka frågorna 

på eget sätt utifrån hens erfarenheter, värderingar samt önskningar. Genom att ha denna typ 

av intervju har man som forskare också möjlighet att få intressant samt betydelsefull 

information om ämnet som kunde ha uteblivit på grund av de förutfattade meningar man 

som forskare haft (Olsson & Sörensen, 2011, s. 133). 

Intervjuer kan registreras på många olika sätt, ett av den mest användbara metoden är att 

använda ljudbandspelare men man kan också föra anteckningar eller rentav sätta i minnet 

det respondenten sagt (Kvale & Brinkmann 2009, s. 194). Mina respondenter kontaktade 

jag via sociala medier, klienterna intervjuades hemma hos dem och den yrkeskunniga 

personalen på deras arbetsplats.  Jag valde att ta med min laptop vid mina intervjutillfällen 

och skrev ner det respondenterna sa. Meningar jag ansåg vara relevanta antecknade jag 

ordagrant ner men förde annars anteckningar om vad som svarades på mina frågor. Man 

kan registrera intervjun genom att lita på sin egen empati samt minne, anteckna under 

själva intervjun och i efterhand skriva ner de viktigaste aspekterna. Det att intervjuaren 

aktivt lyssnar kan användas som en allmän grund som hjälp att behålla de meningar som är 

viktiga för studiens ämne samt syfte (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 195). Jag valde också 

att genomföra mina intervjuer ansikte mot ansikte istället för att skicka ett mejl. På så sätt 

skulle inte missförstånd uppkomma om respondenterna inte uppfattade mina frågor korrekt 

eller om jag inte skulle förstå exakt vad de menade.  
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16.5  Etiska ställningstaganden och datasekretess 

Med konfidentialitet innebär att privat data som identifierar respondenterna i studien 

kommer att döljas. Om man publicerar ut information om respondenter där de kan kännas 

igen, måste man ha godkännande av dem att denna information lämnas ut (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 88). Som forskare skall man informera sina respondenter vad studiens 

syfte är, vill de så får de hoppa av eftersom det är frivilligt att delta. Vid minderåriga 

respondenter skall det krävas godkännande av föräldrar eller vårdnadshavare. Bryter man 

mot de etiska principerna kan respondenterna uppleva obehag eller riskera att bli lidande 

eller skadas (Bryman, 2018, s. 170). Av den orsaken är alla respondenter anonyma. För att 

skydda respondenteras integritet har jag undvikit att lyfta fram specifika detaljer om 

personernas liv. Detta betyder att jag varken uppgett namn, hemkommun, arbetsplats eller 

annan konfidentiell information. Eftersom alkohol är förbjudet att köpa som underårig men 

ändå inte brottsligt att förtära om man är under 18 år så anser jag det vara oetiskt att 

intervjua minderåriga i detta samanhang, dessutom skulle jag behöva få tillstånd av 

föräldrarna. Inför varje intervju har jag berättat vad syftet med mitt examensarbete är och 

samt vilka frågor jag kommer ställa. Jag har varit noga med att säkerställa för 

respondenterna att de är anonyma och att ingen privat information om dem kommer 

skrivas ner som kunde koppla dem till svaren. 

17  Resultatredovisning  

I följande kapitel kommer jag att redovisa mitt resultat av denna studie samt jämföra 

studien med den teori jag skrivit. Utgångspunkten vid redovisningen av undersökningen 

kommer att vara intervjufrågorna. Intervjuerna kommer jag att redovisa en fråga i taget och 

söka efter likheter och olikheter i respondenternas svar. Jag kommer se om samma saker 

nämns, om de har samma tankar kring relevant ämne och hur mycket av det dom säger 

överensstämmer med min teori samt de olika aspekter jag fått. Respondenternas svar har 

jag sammanfattat och renskrivit så att det skall bli lättare för läsare att förstå vad som 

menas, relevanta meningar som sagts har jag belyst med direkta citat från respondenternas 

uttalanden. Följande rubriker är de frågor som jag ställt mina respondenter, under 

rubrikerna kommer jag redogöra de svar jag fått. Jag kommer först redovisa resultatet av 

två klienter jag intervjuat, sedan kommer jag analysera den yrkeskunniga personalens svar 

på samma sätt. 
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17.1 Resultat av intervjuerna med klienterna 

Jag har intervjuar två alkoholmissbrukare som har erfarenhet av den vård som erbjuds på 

svenska i Österbotten. Gemensamt har båda klienter att de åkt flera gånger in på 

Pixnekliniken, samt har erfarenhet av eftervården i Malax.  

17.1 Vad är det centrala i ett tillfrisknande? 

Båda klienterna av missbrukarvården i Österbotten sa att motivationen måste komma 

inifrån och höll med om att stödet från Pixnes sida varit bra men att man själv måste vilja 

ha en förändring i sitt liv. Den första respondenten sa att ingen kan tvinga en att sluta 

missbruka och att hitta nya hobbyn samt annat att hitta på än att dricka är viktigt. Under 

tiden han var alkoholiserad trodde han inte det fanns något annat på jorden som var roligt 

att göra men har nu i efterhand insett att det finns hur mycket som helst, bara man själv 

söker.  

 

’’Stödet, att någon bryr sig och lyssnar på en. I vissa fall kan det ibland räcka med att 

någon bara lyssnar faktiskt’’ 

 

’’Många säger att alkoholism är en sjukdom vilket många kan ha olika åsikter om. I så fall 

är det en känslosjukdom och eftersom många män har svårt att tala om känslor så är det 

svårt att finna rätt vård i god tid’’ 

 

Den andra respondenten sa att gänget man umgås med på behandlingshemmet spelar stor 

roll och att det gäller att lära känna sig själv och vad som triggar igång ens drickande för 

att i framtiden kunna undvika sådana situationer. En annan viktig faktor i 

behandlingsprocessen är att ha regelbundna träffar och dagliga rutiner då man vaknar upp 

på morgonen.  

 

’’ Min fru har spelat stor roll för mig för att hon accepterar mig för den jag är och de 

brister jag har’’ 

 

17.1.2 Hur kan behandlingen bli så effektiv som möjligt? 

Båda klienter berättade att personalen och personkemin är en betydande del om 

behandlingen skall lyckas eller inte. Respondent ett ansåg att personal som själva har 
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erfarenheter av missbruk eller som haft personer i deras närkrets som haft ett missbruk 

förstår en på ett helt annat sätt än de som endast fått den teoretiska delen i en utbildning.  

Respondent två tyckte att bara få i personalen är bra och berättade att sista besöket på 

Pixne fick han själv avbryta efter två veckor för att personalen och alla program var 

förnyade. 

 

’’ Få i personalen man får hjälp av är bra och duktiga, de flesta är bara irriterande tycker 

jag’’ 

 

’’Tar du inte kontakt så bryr sig ingen, allt ansvar ligger på dig själv’’  

 

’’Byte av chef och personal förstörde mycket. Jag kände mig inte trygg och det hade börjat 

med olika program som jag inte alls tyckte om, yoga istället för avslappningstimmar’ 

17.1.3 Vilka resurser/faktorer behövs för ett framgångsrikt eftervårdsarbete 

avseende klient- och organisationsperspektiv? 

Båda klienter höll med om att 28 dagar på Pixne är alldeles för kort tid och att det svåra i 

att hantera ett missbruk är då man är hemma igen. Båda ansåg att gamla rutiner, 

vänskapskretser bestående av missbrukare och en oregelbunden dygnsrytm gör så man lätt 

faller tillbaka till gamla vanor. De ansåg också att mycket hjälp måste sökas själv och att 

hela ämnet är tabubelagt och skamligt. Att Pixne ordnar uppföljningsträffar ansåg båda 

vara bra samt att AA existerar, båda har varit väldigt aktiva med att gå på AAs träffar och 

berättade att lämnar man bort dessa så faller man snabbt tillbaka till missbruket.  

 

Respondent ett sa att missbrukarnas lägenheter kan vara i väldigt dåligt skick och därför 

vore det bra om någon kunde komma och städa upp hos dem under tiden de är på 

behandling. Han sa att vissa har turen med anhöriga som kan städa upp alla tomma burkar 

och flaskor, men inte alla. Respondent två önskade samma sak, för att kunna känna att man 

får en ny start och inte blir bemött av något som triggar igång ens sug.  

  

Respondent ett sa att det är bra med ett halvvägshem efter Pixne men att det heller inte är 

förevigt. Han tycker att det borde ha stått mera information om olika behandlingshem eller 

öppna vården på tidningar, internet eller i radio. På egen hand tog han kontakt med en 

missbrukskoordinator som spelat väldigt stor roll i läkningsprocessen. Han berättade att 
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efter varje besök blir man på jätte bra humör, samt att han också hittade en viss andlighet, 

en tro på något högre som lett till att hitta motivationen till att vilja sluta dricka alkohol.  

 

’’Tyvärr är hela ämnet tabubelagt och skamligt’’ 

 

Respondent två har varit nöjd med Pixne och det faktum att halvvägshem finns men ansåg 

ändå att de har negativa sidor. Till exempel att dela rum med okända människor då alla är 

olika och inte har samma bakgrund och värderingar, och att alla ansökningar som måste 

skickas in är för jobbigt. Han känner att personalen prioriterar dom som bor närmare 

Malax än dom som bor längre bort. Dom som lämnar länge in på halvvägshemmet gör så 

’’nynyktra’’ inte kan slippa in på grund av brist på rum.   

 

Respondent två tyckte också att uppföljningsträffarna borde vara på en annan plats än på 

själva Pixne eftersom det river upp gamla sår. Han tycker heller inte om att spendera tid 

med dom nynyktra och dela rum med dem eftersom det är ett väldigt känsligt och svårt 

ämne att tala om och situationen de är i väcker många minnen om hur han själv mått, då 

han kan lida med dem och se hur dåligt de mår. Han går på samtal till 

beroendevårdskliniken och är nöjd med denna service.  

 

17.1.4 Vilka aspekter gör att eftervården inte lyckas?  

Som jag tidigare skrev har båda klienter varit väldigt glada över att AA-möten har ordnats. 

De har varit väldigt aktiva med att delta och anser detta vara väldigt viktigt som en del av 

eftervården. Det största hindret är dock enligt båda ensamheten just på grund av att man 

bryter kontakten med gamla ’’suparkompisar’’.  Båda tyckte att AA-träffarna är på långa 

avstånd och att alla inte har bil eller körkort på grund av olika orsaker. Därför vore det bra 

om det kunde ordnas med transport eller med närmare träffar, då flera troligen skulle delta. 

En annan stor brist i eftervården enligt båda var brist på aktiviteter och sällskap på 

kvällarna. 

 

Respondent ett anser att eftersom många missbrukare har en dålig ekonomi så vore en 

billig journummer dit man kan ringa när som helst på dygnet bra. Respondent två berättade 

att lokalerna där AA-möten hålls är i väldigt dåliga skick och man borde satsa på fräschare 

utrymmen, detta är enligt honom en bidragande faktor till att många lämnar bort att gå på 

dessa träffar.  
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’’Man kunde till exempel ordna med innebandy i någon skola till exempel på onsdagar och 

fredagar. Två dagar i veckan kunde räcka’’ 

 

Respondent två tyckte också att alkohol kunde de sluta sälja på vanliga affärer eftersom det 

blir så lätt att få tag i. Ifall de säljer alkohol i vanliga affärer kan man i så fall gömma det 

bakom draperier eftersom det triggar igång ens sug då man får syn på det. Ett annat 

alternativ vore att endast sälja alkohol på Alko så vore det svårare att få tag i det.  

 

I dagens läge klarar respondent ett av att vara runt andra som dricker men vet själv att han 

inte klarar av det. Han kan inte ta hostmedicin eftersom det innehåller 60-70 % alkohol 

vilket direkt kan trigga igång suget, samma sak med likörkarameller men det är något man 

får leva med enligt honom. Respondent två kan inte vara runt andra som dricker.  Båda 

nämnde också att köra bil är något man tar förgivet, att vakna upp och inte fundera på om 

man kan köra bil är en underbar känsla. 

17.2 Resultat av intervjuerna med yrkeskunniga personalen 

Jag har intervjuar två personer som arbetar inom missbrukarvården i Österbotten. Båda 

arbetar inom den öppna vården och har erfarenheter från eftervården 

17.2.1 Vad är det centrala i ett tillfrisknande? 

 

Båda personerna som arbetar inom missbrukarvården ansåg att det centrala i ett 

tillfrisknande är att klienten själv vill ha hjälp och är villig till att ta emot den hjälp som 

erbjuds. Den första informanten jag intervjuade sa att det är viktigt att klienten själv förstår 

att problemet inte ligger i saker runt omkring en utan i sig själv, ingen vårdinstans kan göra 

en alkoholist nykter utan det är klientens ansvar. Anhöriga kan heller inte be en personen 

att bli nykter utan hen måste ha viljan själv. Det som krävs för att komma till vården är en 

egen motivation och vilja.  

 

’’Klienten själv måste kunna sträcka upp armarna och säga att hen är maktlös inför 

drickandet och behöver få hjälp utifrån’’ 

 

’’Att klienten själv har insikt i sin egen problematik och är beredd och villig till att göra 

vad som krävs för att bli frisk’’   
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’’Jag måste ej vara nykter, jag får vara nykter’’ 

 

Den andra informanten jag intervjuade sa att klienten själv ska vilja bli nykter, det är svårt 

att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt. Steget och tröskeln till att hitta vård skall vara lätt 

och det skall vara enkelt att kunna hitta information om var hjälp kan fås. Det vore viktigt 

att hjälp kunde fås direkt samma dag då klienten vill ha hjälp och bemötandet av klienten 

spelar stor roll, klienterna behöver väldigt mycket stöd i ett tidigt skede av sitt missbruk. 

 

’’Som personal inom missbrukarvården skall du ta emot klienten på ett uppmuntrande, 

positivt, stödjande och upplyftande sätt’’ 

 

17.2.2 Hur kan behandlingen bli så effektiv som möjligt? 

 

För att eftervården skall bli effektiv som möjligt ansåg båda i personalen att stöd är en av 

de viktigaste faktorerna, att klienten får det stöd hen känner att han behöver samt stöd via 

kamratskap i AA-grupper. Den första informanten berättade att psykoterapi ett 

komplement i AA-möten och att detta också är en stor rehabiliterande faktor i all 

missbrukarvård.  De personer som går på AA-möten efter en behandlingsperiod på anstalt 

klarar sig bättre i det långa loppet och dom personer som hittar idéen med att vara nykter 

så klarar av det. Det är viktigt att ha en kontaktperson man kan ringa till vilken tid som 

helst på dygnet, AA tillexempel har en journummer och i Österbotten finns det möjlighet 

till AA och NA-möten nästan dagligen. Personal som inte har egen erfarenhet av missbruk 

så försöker så gott de kan och gör sitt bästa till att vara ett stöd, dock har de ändå svårt att 

på riktigt förstå vad den riktigt bästa hjälpen är. Som professionell måste man också våga 

konfrontera klienten och man märker att hen är på väg att få ett återfall.  

 

’’Främsta rehabiliterande åtgärden är gruppstöd där man får stöd av andra, detta spelar 

stor roll i tillfrisknandet’’ 

’’Ärlighet och öppenhet betonas och det finns inget som heter skvallra’’ 

Enligt den andra informanten skall man inte jobba med alkoholen i sig utan själva personen 

och hens ångest och de problem som finns i bakgrunden.  Eftersom eftervården inte är en 

lagstadgad verksamhet så borde eftervården också ingå mera i primärvården.  

’’Behandlingen skall först och främst anpassas efter individen’’ 
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17.2.3 Vilka resurser/faktorer behövs för ett framgångsrikt eftervårdsarbete 

avseende klient- och organisationsperspektiv? 

 

Båda informanterna höll med om att 28 dagar på Pixne är för kort tid för att tillfriskna från 

ett missbruk, precis som klienterna också ansåg. Enligt informanterna så hinner man inte 

under en månad ta tag i en klients personliga liv och de problem som uppstått under den 

långa tid klienten druckit. Båda sade också att en väldigt viktig del av hela 

missbrukarvården är att göra klienternas nyktra tid så bra och trivsam som möjligt så att de 

kan se tillbaka på eftervården med en positiv upplevelse samt uppskattning. Därför är det 

viktigt att erbjuda klienterna olika sorters aktiviteter så att de kan finna en hobby de 

förhoppningsvis också fortsätter med på hemmaplan, lyckas man med detta så är 

behandlingen lyckad. De ansåg också att samarbete med olika organisationer är relevant ur 

ett helhetsperspektiv.  

 

Den första informanten berättade att i primär behandlingen lär man sig mycket 

faktakunskaper, insikter, relationer och konsekvenser. Klienterna får också information om 

att ett halvvägshem finns i byggnaden bredvid. På halvvägshemmet finns det mera tid samt 

lugn och ro för att ta tag i sånt som blivit lidande på hemmaplan än vad som erbjuds i det 

hektiska schemat i primärvården. I eftervården finns också öppenvård, så klienter som bor 

hemma kan komma och vara med dom som bor på boendet. Personalen på 

halvvägshemmet är där endast måndag till fredag dagtid så  kvällarna och helgerna är 

boendena själva i halvvägshemmets utrymmen. Därför är denna vårdform ett billigare 

alternativ för kommunen då personal inte finns dygnet runt. Sällan finns det klienter som är 

på halvvägshem utan att dom har behov av det och oftast finns det rum för klienter i 

eftervårdens bostäder, i medeltal är en person där i tre månader.  

 

I eftervården skall fokus ligga på vad som händer sen och målet med eftervården är att 

uppnå något, det är viktigt att alla klienter har en plan och att de själva vet vad de vill jobba 

med hos sig själva. Som klient skall man ha verktyg för hur man hanterar att inte falla 

tillbaka till missbruket då man är där hemma. Tillsammans med klienten beslutar man om 

ifall hen känner sig redo för att åka hem. Då klienterna är redo så kan personalen också 

följa med dem, många är bostadslösa och de får hjälp med att hitta bostäder samt vid inköp 

av möbler. 
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’’Under 28 dagar på en vårdanstalt med ett intensivt schema får klienterna verktyg för att 

klara av dag 29, dag 29 är också den dagen all personal skall ha fokus på’’ 

  

’’Under primärvården kommer allt som är tungt upp till ytan och man river upp gamla sår, 

därför är eftervården så viktig’’ 

’’En klient som är på en behandlingsanstalt är bäst nåbar de två första veckorna då hen är 

mest ångestfylld samt sårbar och då skall också eftervården planeras. Dröjer det ut till 

vecka tre så är det försent och man har oftast förlorat klienten då hen blir svår att nå ut till 

samt kaxiga och tror sig kunna fixa det själv’’ 

Som jag nämnde ovan ansåg den andra informanten också att 28 dagar på Pixne är alldeles 

för kort tid, men hen berättade att det också blivit vanligare med att stanna på Pixne i upp 

till sex veckor, däremot  med samma hektiska schema. På grund av att primärvården har så 

intensivt schema så är de första veckorna jätte tunga och hen tyckte att ta mall från 

Sveriges halvårs anstalter vore något att ta i beaktande framöver, även fast vården vore 

svårare att söka sig till. I eftervården försöker man erbjuda det man märker att behövs, 

efter resurserna såklart.  Det ordnas med olika aktiviteter så att klienterna själva skall hitta 

något som intresserar dem för att de ska ha en sysselsättning då de kommer hem. Om 

klienten haft en trivsam och bra nykter tid samt känner att hen lärt sig nya saker så är det 

större chans att dom klarar av att vara nyktra i hemmiljön.  

’’Man kan alltid göra mera och det kan alltid bli bättre’’ 

’’Vi borde följa det system som Sverige har, en vårdperiod på ett halvår. Visst vore det ett 

större steg att söka sig till vården men de som skulle komma in i vården skulle ha större 

chans att klara sig nykter på lång sikt’’ 

17.2.4 Vilka aspekter gör att eftervården inte lyckas?  

Båda informanterna ansåg att en orsak till att eftervården inte lyckas är för att klienten blir 

för stora på sig själv och tror sig kunna fixa allt på egen hand. Något den första 

informanten märkt av är att om en klient avbryter behandlingen och slutar gå på öppenvård 

samt AA-möten så är hen snabbt tillbaka på ruta ett. Förnekelsen kommer tillbaka och de 

börjar dricka igen, ett glas kan förstöra allt. Det börjar oftast med ett återfall, klienten 

märker att det går bra den där ena gången och sen dricker hen igen. Att dricka blir allt 

tätare och tätare och sen är de tillbaka på ruta ett, ofta på samma nivå som då de sökte vård 

eller i ännu sämre skick. Kommer klienterna hem efter en behandlingsperiod och möts av 

en soptipp så är det en stor chans att hen direkt går till Alko. Ett stort nätverk som stöttar är 
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väldigt viktigt, ensamheten slår en i ansiktet och man tänker på allt man gjort. En annan 

orsak till att det blir svårt att fortsätta vara nykter är problem med ekonomin, skulder, 

indrivning, obetalda räkningar,  sociala relationer och kontakter.  

 

Många har också förlorat sitt körkort, sin studierätt, arbetsplats och har fängelsedomar och 

andra straffpåföljder. Allt som är en belastning och som man måsta ta itu med är en svår 

del till att bli nykter, samt att gottgöra dem man sårat och fixa sin livssituation, detta är en 

orsak till att många faller tillbaka till missbruket. I eftervården finns personalen och 

gruppen som stöd för att pusha klienterna till att fixa sin livsituation, de är hjälp till 

självhjälp men klienten själv måste ordna upp sitt liv, utan stöd har de svårt att tag i saker. 

Personalen i eftervården fungerar som kontaktpersoner. De handleder klienterna i olika 

ärenden och hjälper dem ta tag i allt det som sen kommer hemma.  

 

’’Många alkoholister tror sig kunna dricka endast en vilket resulterar i att de är tillbaka i 

missbruket. Då de återvänder till Pixne efter ett återfall får de ett kvitto på att de inte 

klarar av att endast dricka en’’ 

’’Jag tror att eftervården brister för att ingen tar emot klienterna där hemma’’ 

’’Att fara hem och vara ensam är största hindret för drickandet är deras bästa medicin och 

trygghet’’ 

Den andra informanten ansåg att den största bristen är att eftervård inte alls finns 

tillgängligt på många ställen, det är som sagt kommunernas ansvar att ordna så det finns.  

’’Att den på många ställen inte alls existerar, eller att den erbjuds för lite’’ 

 

’’Den ’’obligatoriska’’ eftervården är för kort tid. Om grundvården vore längre skulle 

klienterna bli starkare i sin nykterhet’’ 

 

18 Kritisk granskning och slutdiskussion 

I det sista kapitlet kommer jag att sammanfatta vad jag kommit fram till i mitt 

examensarbete och kritiskt granska vad jag kunde gjort annorlunda. Syftet med mitt 

examensarbete var att ta reda på vilka brister det finns i eftervården och hur den kan 

förbättras i svenska Österbotten. I teoridelen har jag försökt ge en så grundlig och konkret 
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bild av vad som ingår i vården för alkoholmissbrukare eftersom detta enligt mig hjälper 

läsaren att bättre förstå vad respondenterna sagt i sina svar. 

Den kvalitativa studien gjordes genom fyra intervjuer av både klienter samt yrkeskunnig 

personal inom missbrukarvården i Österbotten. Varför jag valde klienter samt personal är 

för att få konkreta erfarenheter och perspektiv på frågorna jag ställt. Stor del av de svar jag 

fått har jag tagit upp i min teoridel men även nya synsätt uppkom, till exempel att transport 

och körkort borde tas i beaktande vid ordnandet av eftervård, och om detta inte går så 

möjliggöra kontakt på annat vis eftersom den visat sig vara en viktig komponent i en 

fortsatt nykterhet. Här kunde tillexempel fortsatt och regelbunden telefonkontakt vara ett 

förslag som uppföljning då det gett goda resultat i tidigare forskning kring ämnet. 

Syftet med examensarbetet var att undersöka brister i eftervården bland 

alkoholmissbrukare. Mitt resultat visar att det finns brister och därför faller många tillbaka 

till sitt missbruk, ett beroende går inte att bota men man kan leva med det om det 

behandlas. Precis som i teoridelen angående motivation (se kapitel 3.5) kunde alla jag 

intervjuat hålla med om att motivation är en central punkt i tillfrisknandet och att 

motivationen måste komma från klienten själv, ingen annan kan tvinga dem att avsluta sitt 

missbruk. Precis som det i teoridelen står om motiverande samtal (se kapitel 11.3) skall 

man som yrkeskunnig inte komma med färdiga svar eller styra samtalet, utan låta 

klienterna själva arbeta inifrån och fundera kring sitt missbruk. Inom motiverande samtal 

skall man som behandlare stärka klienternas egen motivation samt tankegång kring 

förändring och våga vara inblandad i klientens egen motivation och förändringstänk samt 

ha en positiv attityd. Här syns ett samband med de svar jag fick av den andra informanten 

om hur viktigt det är med stöd i ett tidigt skede av ett missbruk och att man inte kan hjälpa 

någon som inte vill bli hjälpt. 

Både respondenterna och informanterna ansåg att behandlingstiden på 28 dagar på en 

primär anstalt är alldeles för kort tid som också kan bekräftas i teoridelen (se kapitel 9.4). 

Godley et al. (se kapitel 14) jämförde vanlig fortsatt eftervård med telefonbaserad eftervård 

under en tre månaders period där intervall uppföljningar på tre och sex månader förekom. 

Undersökningens resultat visade att klienter som fått telefonbaserad eftervård fortsatte 

eftervården i högre grad än de klienter som fått vanlig eftervård. Största skillnaden syntes 

vid tre månaders uppföljningen men inte lika tydligt efter sex månader. Här uppgav 

deltagna att telefonbaserade eftervården kunde pågått en längre tid än tre månader. Detta 

överens stämmer med vad alla de jag intervjuat sagt, hur viktigt det är med närkontakt och 
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att några veckor eller månader på anstalt inte räcker till, utan man borde kunna få hjälp 

under en längre tid. Om klienter inte har möjlighet att ses konkret vid olika tillfällen så 

kunde man i framtiden ordna fortsatt eftervård via tekniska aparater så att klienterna kunde 

känna att någon faktiskt bryr sig och visar intresse för dem och deras framgång i sin 

nykterhet. Respondenterna påpekade att många har problem med transporten till AA-

möten på grund av förlorat körkort eller för att bil inte finns till förfogande, detta nämnde 

inte informanterna något om, därför vore annan vård på avstånd att föredra då det är av 

betydelse för klienterna med regelbunden kontakt för en lyckad eftervård. 

Respondenterna betonade att personalen spelar stor roll för en lyckad behandling och att 

personkemi måste infinnas, detta stämmer bra överens med vad jag skrivit om det 

professionella bemötandet i teoridelen. Att bemötandet bygger på respekt, empati och ett 

aktivt lyssnade för ett så lyckat möte som möjligt (se kapitel 12.2). Etiska problem kan 

uppstå (se kapitel 13) som respondent två belyste om hur dålig viss personal inom 

missbrukarvården varit i hans ögon.  

Något respondenterna och den första informanten hade en gemensam åsikt om var att det 

inte alltid riktigt går att förstå hur någon annan på riktigt känner om man själv inte varit 

med om samma sak. Därför ansåg den första respondenten att samarbete med en 

yrkeskunnig som själv har erfarenheter av missbruk förstår en bättre och därför också kan 

hjälpa på ett annat sätt än någon utan konkret erfarenhet. Dock försöker personalen så gott 

de kan fast de kanske alltid inte på riktigt förstår den andres situation, som den första 

informanten nämnde. Detta kan leda till misslyckad behandling som respondent två 

påpekade om i sina svar, om att få avbryta behandling på grund av byte av personal och 

olika aktiviteter då det förstört mycket av vården. Båda respondenter nämnde att nya 

aktiviteter och hobbyn är relevanta faktorer för att hållas nykter. Detta instämmer med vad 

som erbjuds i missbrukarvården (se kapitel 9,4 och 9.5). Informanterna bekräftade detta 

också genom att upplysa hur viktigt det är med att göra klienternas nyktra tid så bra som 

möjligt och erbjuda många olika slags aktiviteter så alla kan hitta något dom 

fortsättningsvis vill göra där hemma, aktiviteterna gäller under hela behandlingsperioden 

oberoende av om man är i öppen eller anstaltvård. 

Ett socialt nätverk, kamratskap och stöd är viktiga komponenter i en lyckad behandling 

inom missbrukarvården enligt alla intervjupersoner. Detta stämmer bra överens med vad 

som erbjuds i tolvstegsprogrammet och AA-möten (se kapitel 10 och 11.2) där 

missbrukare får träffas i gemensamma utrymmen och diskutera kring sina liv. Eftersom 

hela ämnet är väldigt känsligt och tungt att arbeta med och många missbrukare har mycket 
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tunga känslor de bär på och måste handskas med i deras bakgrund, så måste personalen 

kunna förstå dem på ett djupare plan. Precis som det beskrivs i tolvstegsprogrammet (se 

kapitel 11.2) arbetar klienterna med skriftliga uppgifter där de skriver om sitt liv och de 

negativa konsekvenser missbruket framkallat som senare redogörs muntligt till 

gruppkamrater. Inom AA delar klienterna med sig av sina egna erfarenheter och 

tillsammans försöker man hjälpa varandra att återhämta sig samt bli frisk från missbruket 

(se kapitel 10). Den första informanten samt båda respondenterna sa att missbrukare som 

fortsätter gå på AA-möten efter en behandlingsperiod inom den slutna vården klarar sig 

bättre på lång sikt.  

Båda informanter höll med om att man inte skall arbeta med själva klienten utan runt hens 

bakgrund och bakomliggande problem, för att bättre kunna förstå klienten och hens 

situation. Klienten  måste förstå att problemet inte ligger i saker runt omkring en utan i sig 

själv, eftersom många missbrukare inte anser att själva problemet och ansvaret ligger på 

dem. Enligt många av dem är orsaken till deras beroende alla andras fel och därför tycker 

att vården inte är tillräcklig. Under arbetet fick jag en bild av att klienterna ville beskylla 

personalen för misslyckad vård och personalen ville lägga allt ansvar på klienterna, detta är 

fel och man måste tala samma språk för en lyckad eftervård så att båda parter förstår 

varandra. På så sätt kan personalen hjälpa klienterna till självhjälp som den första 

informanten nämnde.  

Respondent ett berättade att önskan fanns om en journummer man kunde ringa till vilket 

den första informanten bekräftade att finns att ringa till dygnet runt samt betonade 

relevansen av en kontaktperson. Den andra informanten sa att det är viktigt att 

informationen är lättillgänglig. Här kan man se att information om var man kan finna olika 

typer av hjälp saknas då den första respondenten inte visste om att det finns en 

journummer. Samma misstag med information kan synas i att den första informanten sa att 

AA och NA ordnar möten nästan dagligen vilket den andra respondenten inte hade en 

aning om och därför också föreslog mer aktiviteter in i veckorna.   

Något alla intervjuade höll med om är att nolltolerans gäller för att inte få ett återfall. Visst 

kan respondent ett befinna sig runt andra som dricker men vet själv att han inte klarar av 

det, respondent två kan dock inte vara runt andra som dricker eftersom suget blir för stort. 

Informanterna svarade att de måste ge klienterna verktyg till att kunna hantera dag 29 

(efter 28 dagar på anstalt) och att klienterna skall besitta dessa färdigheter för att kunna 

undvika återfall. Detta tyder på vad som står i teoridelen om återfallsprevention. Att 

klienten skall ha tillgång till effektiva färdigheter och veta hur hen kan hantera svåra 
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situationer. Därför är återfallspreventionens största syfte att som behandlare lära ut dessa 

verktyg till klienterna. Känner klienten att hen inte har dessa färdigheter är det större 

sannolikhet att ett återfall uppstår (se kapitel 11.5). 

Det faktum att klienter kommer hem till ensamhet, gamla rutiner, gamla vänskapskretsar 

beståande av alkoholister och en lägenhet full med ölburkar och tomma spritflaskor i varje 

hörn hjälper inte efter en behandlingstid på anstalt. Ifall resurserna fanns tror jag att kunde 

någon gå och städa upp deras lägenhet skulle detta hjälpa mycket. Vilket också kan 

bekräftas av vad den första informanten sa och som båda respondenter höll med om. Dock 

är detta en fråga om resurser och vad kommunerna har att erbjuda sina invånare.  

Metoderna och olika vårdformer som alla intervjuade berättade om hade jag behandlat i 

min teoridel. Från de svar  jag fått kan jag konstatera att metoderna som används inom 

missbrukarvården fungerar men att bristen ligger i uppföljande kontakt samt 

behandlingstiden på anstalt. Oberoende av vilken hjälp man får måste man ha en egen vilja 

samt motivation till förändring.  För framtida eftervårdsarbete skulle jag rekommendera att 

pröva på teknikbaserad kontakt eller möjliggöra transport så att AA-träffar inte faller bort, 

eftersom detta visat sig leda tillbaka till missbruk. Relevansen av att ha längre vård som 

kan ge bättre långsiktiga resultat även fast mer resurser skulle krävas borde också beaktas i 

framtiden.  

Under min intervjuprocess fick jag bekräftat att respondenternas och informanternas svar 

stämde överens med teoridelen. För att kritiskt granska examensarbetet kan jag påstå att 

det hade varit intressant att jämföra eftervården i Österbotten med eftervården i ett annat 

land för att se de positiva samt negativa sidor och kanske få förslag till förändring. Jag 

kunde också ha intervjuat fler personer för att få flera perspektiv på ämnet. Dock anser jag 

att respondenterna jag haft gett mig tillräckligt med information även fast en del svar var 

korta. Ämnet jag valt är också väldigt känsligt så många ville inte ställa upp, i alla fall 

klienter. Mina frågor kunde jag också ha gjort tydligare då det under intervjutillfällena 

kunde uppstå missförstånd och jag behövde förklara vad exakt jag ville få svar på, på detta 

sätt tolkade också alla respondenterna svaren på olika sätt och gav mig varierande svar. Jag 

tycker att mina frågeställningar blivit besvarade och studiens syfte uppnåtts. Att få skriva 

detta examensarbete har varit intressant och givande. Genom att få diskutera med 

människor som konkret upplevt eftervården ger en mycket djupare bild än genom att 

endast samla på sig fakta. Eftersom jag har vänner och bekanta som upplevt eftervården i 

Österbotten har jag nu en större förståelse för hur deras verklighet kan se ut. Jag är tacksam 
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över att respondenterna ställt upp i mina intervjuer samt till handledande lärare för det stöd 

jag fått genom arbetet. 
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Bilagor 

Intervjufrågor: 

1. Vad är det centrala i ett tillfrisknande? 

2. Hur kan behandlingen bli så effektiv som möjligt? 

3. Vilka resurser/faktorer behövs för ett framgångsrikt eftervårdsarbete avseende 

klient- och organisationsperspektiv? 

4. Vilka aspekter gör att eftervården inte lyckas?  

 

 


