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Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att genom en litteraturstudie vidare utforska området 
kontrollerat drickande. Olika behandlingsmetoder för alkoholberoende kräver olika 
behandlingsmål. Ett vanligt behandlingsmål är helnykterhet. Ett antagande bland många är att 
helnykterhet är det enda tänkbara målet för alkoholberoende personer. Ett antagande som är 
utbrett än idag. Bakgrunden till detta resonemang är att alkoholberoende ses som en livslång och 
kronisk sjukdom. Kontrollerat drickande har varit och är ett kontroversiellt ämne. Tidigare 
forskning har identifierat faktorer eller prediktorer kopplade till utfallet av kontrollerat drickande. 
En framträdande prediktor har exempelvis varit alkoholberoendets svårighetsgrad. Senare 
forskning verkar också ge stöd till att beroendegraden har betydelse för möjligheten att uppnå ett 
kontrollerat drickande. Dock så har två presenterade studier med uppföljningsperioder under ett 
år inte hittat detta samband. Andra prediktorer är en hög alkoholkonsumtion innan behandling 
och alkoholism inom familjen. Det verkar dock som att vissa alkoholberoende personer kan 
reducera sin alkoholkonsumtion och uppnå ett kontrollerat drickande. Dessutom kan en 
kontrollerad konsumtion upprätthållas vid uppföljningsperioder på ett år eller mer. Dessa resultat 
diskuteras vidare i detta examensarbete.   
 
Nyckelord: kontrollerat drickande, lågriskdrickande, alkohol, alkoholkonsumtion, alkoholberoende 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to research and explore the subject of controlled drinking further through 
a literature review. Different treatments for alcohol use disorders require different treatment goals. 
Some dictate that abstinence is the only feasible goal among people suffering from alcohol use 
disorders. This assumption appears to be prevalent still today. Behind this reasoning is the 
assumption that alcoholism is a lifelong and chronic disease. Controlled drinking sparked a lot of 
controversy during early research on the subject. Past research has identified factors, or predictors, 
associated with controlled drinking outcome. One emerging predictor has been the severity of 
dependence. According to subsequent research, the severity of dependence appears to be a 
predictor of success with controlled drinking. On the other hand, two studies obtained, with 
shorter follow up periods during one year, did not find this association. Other predictors that have 
been identified are past alcohol use and a family history of alcoholism. It still appears that some 
individuals suffering from alcohol use disorders can reduce their drinking to moderate drinking 
and maintain it through follow up through one year and more. These findings are further 
discussed in this thesis.    
 
Keywords: controlled drinking, moderate drinking, alcohol consumption, alcohol use disorders and 
dependence 
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 Inledning  

Alkoholberoende är i dag en av de vanligaste beroendeformerna i världen. Enligt 
Världshälsoorganisationen (World Health Organization, 2014) dör ca 3.3 miljoner människor 
årligen till följd av skadlig konsumtion av alkohol. I åldern 15-29  år dör ca 330000 människor på 
grund av alkoholrelaterade händelser, vilket utgör ca 9 % av alla dokumenterade dödsfall i den 
åldersgruppen. Förutom den skada ett alkoholmissbruk kan leda till för den enskilde individen 
kan ett missbruk även leda till sociala problem som vanvård av barn, våld mot andra, frånvaro på 
arbetsplatser och olyckor. Precis som i övriga världen är alkoholberoende och dess följder ett 
kostsamt samhällsproblem i Sverige. Enligt Missbruksutredningen (SOU 2011:6) beräknas 
alkoholmissbruket kosta det svenska samhället 49 miljarder kronor varje år.  
  
Alkoholberoende anses i dag vara en sjukdom. Konceptet kring kronisk berusning som en 
sjukdom verkar ha sina rötter i antiken. Den romerske filosofen Seneca den yngre beskrev 
fenomenet som en sinnessjukdom. Det var dock den svenska läkaren Magnus Huss som grundade 
begreppet alkoholism när han publicerade sitt verk ”Alcoholismus cronicus” (1949, refererad av 
Alborn & Fahlke, 2012). Men det var först kring mitten av 1950-talet som sjukdomsbegreppet blev 
allmänt vedertaget efter att American Medical Association accepterade alkoholism som en 
sjukdom 1956. År 1960 släppte den amerikanska alkoholläkaren Elvin Morton Jellinek sitt 
ramverk The Disease Concept of Alcoholism, vilket kom att bli Jellineks mest renommerade verk. 
Jellinek anses vara en fader till sjukdomsbegreppet eftersom han var den förste som med eftertryck 
definierade alkoholism som en sjukdom. Jellineks teoretiska resonemang kring alkoholism finns 
även beskrivna i verk och artiklar utgivna under 1940-talet (Alborn & Fahlke, 2012). En annan 
förgrundsgestalt för sjukdomsbegreppet är Aaron T. Beck, som grundade psykoterapiformen 
kognitiv psykoterapi. Tillsammans med kollegor presenterade Beck i boken Cognitive Therapy of 
Substance Abuse år 1993 en modell för psykoterapi vid missbruk. Genom åren har modellen 
utvecklats och det kognitiva inslaget finns i dag med i andra behandlingsinsatser för personer med 
missbruksproblem (Alborn & Fahlke, 2012). 
 
För att hantera problem relaterade till alkoholberoende fordras beprövade och evidensbaserade 
rehabiliteringsmetoder. Detta för att uppnå ett framgångsrikt resultat vid alkoholavvänjning och 
rehabilitering. Två andra personer som har gjort betydelsefulla insatser för missbruksarbetet är 
psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick. Tillsammans grundade de samtalstekniken 
Motivational Interviewing (MI), eller motivationshöjande samtal på svenska. MI framtogs för 
behandling av alkoholproblem och är ett inslag i behandlingsformen Motivationshöjande samtal 
(MET) (Alborn och Fahlke, 2012).  

Behandlingsmetoder för alkoholberoende 
Socialstyrelsen (2015) rekommenderar kognitiv beteendeterapi (KBT), motivationshöjande samtal 
(MET) och tolvstegsmetoden vid missbruk och beroende av alkohol, då Socialstyrelsen menar att 
dessa metoder har bäst bevisad effekt. Socialstyrelsen anger i sin motivering till 
rekommendationen att metoderna har en god effekt till en låg kostnad om de erbjuds i form av 
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gruppbehandling och att åtgärderna har en måttlig kostnad per individ om de erbjuds i form av 
individuell behandling (Socialstyrelsen, 2015). 
 
Olika behandlingsmetoder ställer olika krav på individen avseende alkoholkonsumtion. 
Tolvstegsmetodens filosofi, som har sitt ursprung i anonyma alkoholisters koncept om alkoholism, 
beskriver alkoholism som en sjukdom som påverkar individen både mentalt och fysiskt (Project 
Match Research Group, 1997). I samband med den amerikanska behandlingsstudien Project 
MATCH, som utfördes av NIAA (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) framtogs 
en manual för tolvstegsbehandling. Det framgår i manualen att målet med tolvstegsbehandling är 
en total avhållsamhet från alkohol och att individen accepterar sin oförmåga till att kontrollera sitt 
drickande.  
 
Debatten kring huruvida personer som tidigare haft en beroendeproblematik kan återgå till 
kontrollerat drickande tog fart på 1960-talet. Den brittiska läkaren Davies publicerade en rapport 
år 1962 som ytterligare intensifierade debatten om kontrollerat drickande. Davies (1962) beskrev i 
rapporten hur sju av 93 av hans patienter som han hade behandlat för svåra alkoholproblem efter 
behandling hade kunnat återgå till ett socialt drickande, utan större negativa konsekvenserna. 
Resultaten av behandlingen påvisade följaktligen ett annat utfall än antingen helnykterhet eller 
återfall i svårt missbruk. 

Vad är kontrollerat drickande? 
Definitionen av kontrollerat drickande varierar mellan olika studier och svårigheter har funnits 
med att framta en universell definition. Forskning har alltmer fokuserat på att minska antalet 
dagar med intensivkonsumtion eller berusningsdrickande bland problemdrickare. Detta definieras 
vanligtvis som 5 eller fler standardglas per tillfälle för män respektive 4 eller fler standardglas per 
tillfälle för kvinnor (Marlatt & Witkiewitz, 2002). Ett standardglas innehåller 12 gram etanol. 
Detta motsvarar ett glas med 15 cl vin, 33 cl starköl eller 50 cl folköl. Mängden 50 cl starköl 
motsvarar 1 ½ standardglas.  

Denzin (1993) har formulerat en definition av kontrollerat drickande som lyder: 
 
 …the ability of an individual who has previously exhibited out-of-control drinking to return to 
a more controlled pattern of alcohol consumption with a significant reduction of the risks 
involved. 

Hammarberg och Wallhed Finn (2015) har efter en genomgång av litteraturen kommit fram till att 
kontrollerat drickande inbegriper två kriterier och innefattar ett eller båda dessa kriterier. Ett är 
kvantitativ och innebär en konsumtion som inte överstiger vedertagna gränser för riskfylld 
konsumtion avseende alkoholmängd över en viss tidsenhet (mer än 14 standardglas/vecka för 
män, respektive 9 standardglas/vecka för kvinnor). Dessutom ingår frånvaro av 
intensivkonsumtion i kriteriet, det vill säga 5 eller fler standardglas vid ett och samma tillfälle för 
män eller 4 standardglas eller fler för kvinnor.  Det andra kriteriet är en kvalitativ definition som 
innebär frånvaro eller kraftig reduktion av negativa konsekvenser av alkoholkonsumtion, vanligtvis 
psykisk eller fysisk ohälsa och negativa sociala konsekvenser.  
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Makarna Sobell och the great debate 
Makarna Mark och Linda Sobell gjorde den första tongivande studien om kontrollerat drickande. 
Studien involverade 70 frivilliga patienter där utfallet visade att experimentgrupperna hade bättre 
utfall än deras respektive kontrollgrupper, oberoende av behandlingsmål (Sobell & Sobell, 1973, 
1976). Sobell och Sobells studie (1973) designades för att utvärdera effekten av ett vårdprogram 
inriktat på beteendeterapi under premissen att tungt missbruk av alkohol är ett beteende 
framkallat genom operant betingning. Behandlingen innefattade ett flertal strategier i syfte att 
förmå patienterna att minska sin alkoholkonsumtion. Exempelvis filmades patienterna medan de 
var berusade. Därefter visades filmen för dem i nyktert tillstånd, i syfte att konfrontera dem med 
deras eget beteende som berusade. Patienterna fick spela rollspel under behandlingstillfällena och 
olika konsekvensstrategier diskuterades. De fick övningar i eget beslutsfattande, vilket ämnade 
förmå patienterna att själv kunna avgöra vilket val i potentiella situationer som skulle medföra 
minst negativa konsekvenser för dem.  
 
Deltagarna i studien var kroniska gamma-alkoholister och patienter inskrivna vid Patton Sate 
Hospital. Gamma-alkoholist beskriver en person som innan behandling har en okontrollerad 
alkoholkonsumtion samt upplever abstinensbesvär vid frånvaron av alkohol (Jellinek, 1960, 
refererad i Sobell & Sobell, 1973). Patienterna intervjuades av sjukvårdspersonalen och anvisades 
därefter av personalen till två olika behandlingsmål; antingen helnykterhet eller kontrollerat 
drickande. Trettio patienter anvisades till gruppen där helnykterhet var målsättningen, respektive 
40 till gruppen för kontrollerat drickande. Inom varje grupp anvisades ett antal patienter 
slumpmässigt antingen till en grupp med 17 tillfällen med experimentell behandling eller till en 
grupp med konventionell behandling som sjukhuset förmedlade, där helnykterhet var 
målsättningen. Således hade varje experimentellt behandlingsvillkor en egen kontrollgrupp (Sobell 
& Sobell, 1973). 
 
Sammanfattningsvis fanns det två målsättningsgrupper, kontrollerat drickande och helnykterhet, 
som hade varsin kontrollgrupp. Patienterna kontaktades för uppföljning var 3:e – 4:e vecka. 
Patienterna utsåg även informanter som vid uppföljningen kunde styrka deras självrapporter. 
Varken patienterna eller informanterna kände till exakta datum för när de skulle kontaktas. 
Rutinmässigt inhämtades information om patienterna ur deras körkortsregister och brottsregister. 
Utfallet av respektive behandlingsmetod bedömdes genom att utvärdera patienterna 
alkoholkonsumtion. Detta innefattade bl.a. antal dagar med berusningsdrickande, kontrollerat 
drickande, helnykterhet, men även fängelse- eller sjukhusvistelse till följd av alkoholkonsumtion 
(Sobell & Sobell, 1973). 
 
Informanterna uppskattade även patienternas anpassning, i jämförelse med ett år innan 
behandlingen, som antingen ”bättre”, ”ingen skillnad” eller ”sämre”. Dessa faktorer jämfördes 
mellan grupperna (kontrollerat drickande respektive helnykterhet) och definierades som antingen 
”klarar sig bra” (functioning well) eller ”klarar sig inte bra” (not functioning well). Dessa två 
definitioner bestämdes utifrån antal dagar med berusningsdrickande och antal dagar med fängelse- 
och sjukhusvistelse (Sobell & Sobell, 1973). 
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Första uppföljningen gjordes ett år efter avslutad behandling. Andelen 85 % av patienterna i 
målsättningsgruppen kontrollerat drickande klarade alla dagar under året. I kontrollgruppen var 
utfallet ca 32 %. Ca 87 % av patienterna i målsättningsgruppen helnykterhet klarade sig bra alla 
dagar. I kontrollgruppen för helnykterhet var utfallet ca 27 %. Därefter analyserades resultaten 
mellan grupperna utifrån de dikotoma utfallen ”klarar sig bra” eller ”klarar sig inte bra”. En 
signifikant skillnad kunde påvisas mellan de båda experimentgrupperna och deras respektive 
kontrollgrupper avseende berusningsdagar, dagar i fängelser och dödsfall relaterade till 
alkoholproblem. Under 366 dagar hade målsättningsgruppen kontrollerat drickande lyckats uppnå 
en kontrollerad alkoholkonsumtion 25 % av årets alla dagar och varit nykter 45 % av alla dagar. 
Utfall avseende alkoholkonsumtion sex månader efter avslutad behandling var signifikant 
associerat till utfall vid 12 månader (Sobell & Sobell, 1973)..     
 
Sobell och Sobell (1973) drog slutsaten att utfallet i den beskrivna studien är evidens för att en del 
alkoholister kan uppnå och upprätthålla ett kontrollerat drickande ett år efter avslutad behandling. 
Men samtidigt framhöll makarna Sobell att statistisk signifikans i en studie inte nödvändigtvis 
förklarar ett verkligt förhållande och lyfte vidare fram vikten av att positivt utfall bör replikeras.  
 
Mot bakgrund av detta gjorde Sobell och Sobell (1976) även en sammanställning andra året efter 
patienterna behandling hade avslutats. Utfallet visade att målsättningsgruppen kontrollerat 
drickande klarade sig bra ca 85 % av alla dagar, vilket var ett signifikant bättre utfall jämfört med 
kontrollgruppen för kontrollerat drickande där ca 42 % klarade sig bra. Målsättningsgruppen 
helnykterhet klarade sig bra ca 64 % av alla dagar. I kontrollgruppen var utfallet ca 43 %. Denna 
skillnad var dock inte statistiskt signifikant eftersom två deltagare, en av vardera från 
kontrollgruppen och experimentgruppen, hade avlidit. Både målsättningsgruppen för kontrollerat 
drickande och för helnykterhet uppvisade färre dagar med berusningsdrickande och betydligt fler 
dagar med helnykterhet, än deras respektive kontrollgrupper (Sobell & Sobell, 1976). 
 
Caddy, Addington och Perkins (1978) följde upp 49 av patienterna tre år efter avslutad behandling 
i en dubbelblind studie. Intervjuerna genomfördes av en forskningsassistent och fem doktorander 
som hade instruerats att inte studera Sobell och Sobells tidigare studier och behandlingsmetoder. 
Under studien var forskarna alltid omedvetna om vilken målsättningsgrupp patienterna tillhörde. 
Intervjuerna spelades in på band som sedan slumpmässigt delades ut till tre studenter som 
graderade svaren enligt fastställda riktlinjer. De graderade svaren var kodade för att senare kunna 
datoranalyseras. Resultatet påvisade att målsättningsgrupperna för kontrollerat drickande och 
helnykterhet klarade sig generellt bättre än deras respektive kontrollgrupp med färre dagar av 
alkoholkonsumtion. Målsättningsgruppen helnykterhet uppvisade fler dagar med helnykterhet 
jämfört med kontrollgruppen för helnykterhet. Både målsättningsgruppen kontrollerat drickande 
och kontrollgruppen för kontrollerat drickande hade fler dagar med kontrollerat drickande än 
båda grupperna för helnykterhet (Caddy, Addington & Perkins, 1978). 
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Studien av Mark och Linda Sobell kom att utstå mycket kritik av andra forskare och även i media. 
Mary Pendery, Irving Maltzman och Joyn West publicerade en artikel i tidskriften Science år 1982 
där de framlyfte hård kritik mot Mark och Linda Sobell. Pendery et al. (1982) gjorde en 
tioårsuppföljning av Mark och Linda Sobells studie där de gjorde egna intervjuer med patienterna i 
experimentgruppen för kontrollerat drickande. I studien kom de fram till att de flesta patienterna i 
gruppen hade misslyckats med att dricka kontrollerat. Endast en patient uppvisade ett kontrollerat 
drickande, åtta patienter drack problematiskt mycket, en patient var försvunnen och kunde inte 
följas upp och fyra andra patienterna hade dött (Pendery et al., 1982). Studiens författare 
kontaktade även media och anklagade Mark och Linda Sobell för bl.a. forskningsfusk, vilket 
föranledde en infekterad debatt mellan parterna och i media.   
 
Mark och Linda Sobell (1984) replikerade med att studien som Pendery et al. (1982) genomfört var 
metodologiskt bristfällig eftersom de bara hade insamlat data för experimentgruppen för 
kontrollerat drickande, men inte uppföljt utfallet av kontrollgruppen för helnykterhet. I denna 
grupp hade exempelvis sex av patienterna dött, vilket var fler än i målsättningsgruppen för 
kontrollerat drickande. I sviterna av kritiken bad Mark och Linda Sobell att deras arbetsgivare 
Addiction Research Foundation skulle granska om oegentligheter fanns i deras forskning. En 
oberoende kommitté tillsattes för att granska fallet och kommittén kom fram till att makarna 
Sobell inte hade komprometterat deras personliga eller vetenskapliga integritet (Roizen, 1987). 
Även om makarna Sobell fick upprättelse var detta inget som media uppmärksammade, vilket 
innebar att deras forskning fortfarande i allmänhetens ögon uppfattades som oseriös och att 
kontrollerat drickande var rent av en farlig målsättning (Marlatt, Larimer, Baer, & Quigley, 1993). 
 
Denna debatt, ofta kallad ”the great debate”, varade under många år. Mark och Linda Sobell 
menar dock i en ledarartikel de skrev år 1995 i tidskriften Journal att debatten avtagit och att 
kontrollerat drickande alltmer börjat accepteras som en målsättning för behandling av 
alkoholberoende.  
 
Sobell och Sobell (1995) beskriver att 25 års forskning om kontrollerat drickande kan summeras 
enligt följande: 
 

1. Svårt alkoholberoende personer som har tillfrisknat har primärt haft helnykterhet som 
målsättningen för deras behandling.  

2. Personer som inte har varit svårt alkoholberoende har primärt reducerat sitt drickande.  
3. Kopplingen mellan utfall och beroendets svårighetsdrag verkar vara oberoende av 

behandlarens råd och uppmaningar vid behandling av alkoholberoende. 
 

Tredje punkten överensstämmer med social inlärningsteori (Bandura, 1986) som beskriver att 
individer är mer benägna att uppnå mål som de väljer själv än mål som någon annan väljer åt dem.  
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Övertygelse- och belastningshypotesen 
Orford och Keddie (1986a) formulerade hypotesen ”the persuasion or indoctrination hypothesis”. 
Övertygelsehypotesen föreskriver att ju mer en person är övertygad om ett mål är möjligt, desto 
mer övertygad blir personen OM att det alternativa målet är omöjligt. Detta innebär att om 
sannolikheten är större att uppnå ett specifikt mål, är det mindre sannolikt att personen kommer 
uppnå det alternativa målet. Polich, Armor och Braiker (1980) identifierade faktorer som var 
predikativa för framgång med att lyckas att avstå alkohol. Detta var bl.a. tidigare deltagande i 
anonyma alkoholister och/eller att individen benämner sig som ”alkoholist”. Dessutom att 
individen upplever att alkoholkonsumtion oundvikligen leder till kontrollförlust.  
 
Orford och Keddie (1986a, 1986b) formulerade även hypotesen ”the severity hypothesis” eller 
belastningshypotesen. Belastningshypotesen föreskriver att ju mer beroende en individ är, desto 
svårare blir det att uppnå ett kontrollerat drickande. Detta är samband som har påvisats på 
gruppnivå, där svårt alkoholberoende grupper haft sämre utfall än grupper med lägre 
alkoholberoende. På individnivå att det dock svårt att på förhand förutsäga om en individ med 
svårt alkoholberoende kommer att lyckas uppnå en kontrollerad alkoholkonsumtion. Det finns 
även svårt alkoholberoende individer som har uppnått ett kontrollerat drickande, men det finns 
även exempel på den diametrala motsatsen; individer med låg beroendegrad som misslyckats med 
att dricka kontrollerat (Hammerberg & Wallhed Finn, 2015). Sobell och Sobell (1995) nämner 
också att även om det är frestande att se beroendegraden som en avgörande faktor för huruvida 
kontrollerat drickande är uppnåeligt, är det också möjligt att denna relation är ett resultat av andra 
faktorer relaterade till tungt beroende, faktorer som socialt stöd samt sysselsättning.  
 
Orford och Keddie publicerade en studie (1986b) där syftet var att undersöka övertygelsehypotesen 
och belastningshypotesen. Urvalet i studien var 46 alkoholberoende patienter; 30 män och 16 
kvinnor. Semi-standardiserade intervjuer och frågeformulär användes för att bedöma patienternas 
beroendegrad och deras individuella målsättningar för behandlingen. Målsättningen var antingen 
helnykterhet eller kontrollerat drickande. De flesta patienter utsåg en informant som vid 
uppföljning kunde lämna information om dem och styrka deras självrapporter. Därefter anvisades 
varje patient till en av tre behandlingsgrupper enligt en trestegsprocedur. Patienter som uttryckte 
en stark preferens för helnykterhet eller kontrollerat drickande anvisades till en grupp där 
målsättningen överensstämde med deras preferens. Detta var det första steget och dessa patienter 
kringgick steg två. Under steg två blev resterande patienter slumpmässigt anvisade till en grupp för 
antingen helnykterhet eller kontrollerat drickande. Under steg tre blev de patienter med 
målsättningen kontrollerat drickande anvisade till en ny grupp antingen för intensiv behandling 
eller korttidsbehandling (Orford & Keddie, 1986b). 
 
De flesta patienter med villkoret intensiv eller kort behandling fick behandling av terapeuten som 
gjort de initiala intervjuerna. Gruppen för helnykterhet fick behandling i ett sjukhus för psykiatrisk 
vård eller av en psykiatrisk konsult eller av en psykolog som utförde de initiala intervjuerna. 
Uppföljningsintervjuerna 12 månader efter avslutad behandling gjordes av studiens 
forskningsledare. Tre patienter hoppade av studien efter första utvärderingsperioden. Vissa 
patienter med målsättningen helnykterhet fick korttidsbehandling. Tre patienter som hade 
anvisats till gruppen för helnykterhet ville dricka kontrollerat och fick därför behandling för 
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kontrollerat drickande. Följaktligen fanns alltså fyra olika behandlingsgrupper: helnykterhet med 
fler än fem behandlingstillfällen; helnykterhet med fem eller färre behandlingstillfällen; 
kontrollerat drickande med fler än fem behandlingstillfällen och kontrollerat drickande med färre 
än fem behandlingstillfällen (Orford & Keddie, 1986b).  
 
Vid uppföljningen fanns tillräckligt med information i 41 fall för att göra en bedömning av 
utfallet. I fem fall ansågs informationen som otillräcklig och kunde därför inte redovisas. 
Patienternas utfall kategoriserades i fem olika utfallskategorier. Patienter med framgångsrikt utfall 
redovisades i utfallskategorierna ”lyckat” och ”delvis lyckat”. Tjugotvå patienter hade utfall som 
bedömdes som lyckat och delvis lyckat. Nio av dessa drack fortfarande, men drack mindre och i 
oskadliga mängder, jämfört med konsumtionen innan behandlingen. Sju patienter drack för det 
mesta ingenting. Femton patienter hamnade i kategori där utfallet var en viss förbättring med 
reducerat drickande. Fyra patienter uppvisade ingen förbättring. Sammanfattningsvis hade 52 % av 
patienterna i målsättningsgruppen kontrollerat drickande ett framgångsrikt resultat. I 
målsättningsgruppen helnykterhet hade 50 % av patienterna ett framgångsrikt resultat (Orford & 
Keddie, 1986b).   
 
Orford och Keddie (1986b) fann även stöd för övertygelsehypotesen. Ett framgångsrikt resultat var 
mer sannolikt när patienternas övertygelse och preferens överensstämde med behandlingsmetoden. 
Patienter som uttryckte en klar preferens för kontrollerat drickande hade ett mer framgångsrikt 
resultat. Inget stöd kunde hittas för belastningshypotesen. Patienter med högre beroendegrad som 
var anvisade till målsättningsgruppen kontrollerat drickande hade inget sämre utfall än patienter 
med låg beroendegrad som hade anvisats till gruppen för helnykterhet. Beroendegrad var inte 
heller prediktivt för huruvida patienterna med ett framgångsrikt resultat huvudsakligen skulle välja 
kontrollerat drickande eller helnykterhet vid tid för uppföljningen. Studiens författare menar dock 
att resultatet bör tolkas med viss försiktighet eftersom de flesta patienter valde en behandlingsform 
som låg i paritet med deras egna preferenser och utfallet kunde ha blivit annorlunda om så inte var 
fallet.  
 
Orford och Keddie nämner även att studien inte påvisar någon absolut framgång bland 
patienterna. Varken kontrollerat drickande eller helnykterhet var otvetydigt fastställt vid 
uppföljningen. Vanligtvis kan detta fastställas först två år efter att patienten sökt hjälp. En annan 
svaghet med studien var att full randomisering inte gjordes när patienterna anvisades till 
experimentgrupperna (Orford & Keddie, 1986b). 
 
Beroendets svårighetsgrad, egen målsättning och andra faktorer 
Foy, Nunn och Rychtarik (1984) fann att beroendets svårighetsgrad har viss betydelse för utfallet 
av kontrollerat drickande. Patienterna var 62 svårt alkoholberoende krigsveteraner inom 
slutenvården. Patienterna delades in i 10 behandlingsgrupper och grupperna anvisades 
slumpmässigt till två olika experimentgrupper. Alla försökspersoner fick samma typ av KBT-
behandling som bl.a. innehöll gruppterapi, individuell terapi med individuella behandlingsplaner 
med träning för problemlösning och sociala faktorer. Äktenskapsterapi erbjöds även. Den ena 
gruppen fick träning för kontrollerat drickande och den andra gruppen fick färdighetsträning 
inriktad på diskriminering av promillehalt. Diskriminering av promillehalt innebär att individen 



8 
  

 
 

själv lär sig uppskatta sin promillehalt genom inre signaler som fysiska symptom och subjektiva 
känslor associerade med en viss promillehalt. Strukturen för dessa sessioner var att deltagarna 
under 15 minuter fick dricka en alkoholhaltig dryck som innehöll vodka och apelsinjuice. De fick 
därefter uppskatta sin promillehalt var 5:e minut under 12 tillfällen. Efter varje uppskattning fick 
de feedback från alkoholmätaren. Spannet för promillehalten var mellan 0.02 och 0.05 promille 
under samtliga sessioner (Foy, Nunn, & Rychtarik, 1984). 
 
Grupperna som anvisades till betingelsen kontrollerat drickande fick träning för detta i totalt 15 
timmar under vecka 2 och 4 av behandlingen. Samtliga försökspersoner, inom båda grupperna, 
hade utsett en betydelsefull person; vanligtvis en maka eller partner, nära vän, släkting eller 
arbetsgivare. Dessa personer skulle även vara informanter vid uppföljningen. Försökspersonerna 
och informanterna hade instruerats att inte avslöja information om deras behandling för 
uppföljningspersonalen. Uppföljningen skedde månadsvis under 12 månader. Under 
uppföljningen lämnades information om dryckesvanor, men även om sysselsättning och social 
status. Uppföljningspersonalen hade innan kontakttillfället inte informerats om vilken 
behandlingsvariabel som hade manipulerats under studien eller annan information om studiens 
procedur. Informationen om dryckesvanor kategoriserades av två doktorander som inte var 
medvetna om vilken experimentgrupp deltagarna tillhörde (Foy et al., 1984). 
 
Berusningsdrickande definierades som dagar där mer än 237 ml vodka (40 %) eller motsvarande 
mängd i öl eller vin konsumerades. Målsättningsgrupperna helnykterhet och kontrollerat 
drickande jämfördes bl.a. genom att analysera deras status avseende: a) dagligt drickande (daily 
drinking status), b) reducerat drickande, vilket motsvarade 89 – 237 ml vodka eller motsvarande, c) 
kontrollerat drickande, vilket motsvarade mindre än 87 ml, d) dagar med helnykterhet e) antal 
dagar i fängelse och f) sjukhusvård. I utfallet av studien kunde ingen skillnad påvisas mellan 
målsättningsgrupperna avseende dagar med kontrollerat eller reducerat drickande, antal dagar i 
fängelse eller med sjukhusvård. Signifikanta skillnader kunde dock påvisas mellan grupperna 
avseende dagar med berusningsdrickande och helnykterhet under månad 1 – 6 under 
uppföljningen. Gruppen tränad för kontrollerat drickande hade signifikant fler dagar med 
berusningsdrickande och färre dagar med helnykterhet. Skillnaden mellan grupperna minskade 
under månad 6 – 12, men utfallet var fortfarande sämre för målsättningsgruppen kontrollerat 
drickande. Slutligen gjordes också en analys avseende beroendegrad och utfall. Först analyserades 
sambandet mellan antalet beroendesymtom, antal dagar med helnykterhet och 
berusningsdrickande. Inget signifikant samband fanns mellan dessa variabler. Däremot kunde ett 
signifikant samband påvisas mellan beroendesymptom och antal dagar med kontrollerat 
drickande. Likaså kunde ett signifikant samband påvisas mellan beroendegrad och dagar med 
kontrollerat drickande, när grupper med hög och låg beroendegrad jämfördes. Det fanns dock 
inget signifikant samband mellan beroendegrad och antal dagar med helnykterhet och 
berusningsdrickande (Foy et al., 1984).  
 
Vid en uppföljning av samma patienter fem och sex år efter avslutad behandling hade dock de 
initiala skillnaderna mellan grupperna försvunnit och ingen skillnad kunde påvisas mellan 
grupperna avseende alkoholkonsumtion och negativa konsekvenser till följd av 
alkoholkonsumtionen (Rychtarik, Foy, Scott, Lokey & Prue, 1987). 
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Sanchez-Craig, Annis, Bornet och MacDonald (1984) gjorde en studie med 70 stycken 
problemdrickare med låg beroendegrad. Syftet med studien var bl.a. att utvärdera resultatet av ett 
kognitivt beteendeprogram med två olika målsättningar; helnykterhet eller kontrollerat drickande. 
Studien gjordes också mot bakgrund av att ett flertal tidigare studier inte använt samma 
behandlingsprogram vid jämförelse av kontrollerat drickande och helnykterhet. Rekryteringen 
skedde genom annonser i tidningar där läsare med svårartad dryckenskap tillfrågades att delta i ett 
behandlingsprogram. För att säkerställa att försökspersonerna initialt hade ett alkoholproblem 
gjordes medicinska tester. Försökspersonernas kognitiva funktion undersöktes, bl.a. 
korttidsminnet, intelligens och visuo-spatiala förmåga. Information om tidigare 
beroendebehandling, annat drogbruk, sysselsättning och social status s insamlades (Sanchez-Craig 
et al., 1984). 
 
Försökspersonerna ombads att via frågeformulär uppge deras dryckesvanor i fråga om kvantitet, 
frekvens och dryckesval. Försökspersonerna anvisades därefter slumpmässigt till två olika grupper 
där antingen helnykterhet eller kontrollerat drickande var målsättningen, med 35 personer i varje 
grupp. Försökspersonerna var inte informerade om att det fanns en annan alternativ 
målsättningsgrupp. Försökspersonerna i målsättningsgruppen helnykterhet fick inte ändra sin 
målsättning under behandlingen. Av etiska skäl fick dock individer i målsättningsgruppen 
kontrollerat drickande anta målsättningen helnykterhet om de önskade detta. Samtliga 
försökspersoner tilldelades en psykoterapeut efter de initiala testerna och anvisningen till deras 
respektive experimentgrupp. Inga signifikanta skillnader fanns mellan grupperna i fråga om sociala 
och demografiska skillnader, kognitiv funktion, dryckesvanor, alkoholrelaterade konsekvenser och 
bruk av andra droger än alkohol (Sanchez-Craig et al., 1984). 
 
Behandlingsprogrammen som tillämpades i båda grupperna var identiska, förutom att 
målsättningsgruppen kontrollerat drickande fick träning för kontrollerad alkoholkonsumtion, 
vilket inkluderade olika strategier för att undvika berusningsdrickande. Målsättningsgruppen 
kontrollerat drickande informerades om att kontrollerat drickande innebar även dagar med 
helnykterhet och mindre än 20 standardglas per vecka och inte fler än 4 standardglas per tillfälle. 
Ett standardglas definierades som 13.6 gram etanol. I samband med första behandlingstillfället fick 
varje försöksperson en dagbok där de skulle dokumentera antal dagar med alkoholkonsumtion och 
helnykterhet samt antalet drinkar, dryckesval m.m. Två frågeformulär utdelades där 
försökspersonerna skulle redovisa dagar med problemdrickande och identifiera tillfälle där de 
framgångsrikt motstått suget att dricka. Alla försökspersoner fick träning i 
problemlösningsstrategier. Problemlösningsträningen ämnade hjälpa försökspersonerna att 
identifiera problem i det vardagliga livet på ett objektivt sätt, identifiera alternativa lösningar, och 
systematiskt bedöma effektiviteten av de specifika valen. Behandlingen avslutades när 
försökspersonerna bedömdes ha uppnått adekvata färdigheter i problemlösning och egenkontroll. 
(Sanchez-Craig et al., 1984).  
 
Försökspersonerna intervjuades månadsvis under de första sex månaderna efter avlutad 
behandling. Därefter intervjuades de efter 12, 18 och 24 månader. Vid 6-månadersuppföljning 
analyserades försökspersonernas självrapporter. Variablerna som undersöktes var antal 
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standardglas per tillfälle (mängd), antal dagar med drickande (frekvens) och standardglas per vecka 
(veckomängd) i jämförelse med behandlingsstarten. Inga signifikanta skillnad kunde påvisas mellan 
målsättningsgrupperna, men medelvärdet avseende standardglas per tillfälle hade i båda grupperna 
reducerats från ca 10 glas till 4 glas. Antalet dagar med drickande hade minskat från 5 ½ dag till 3 
dagar. Det innebar ett medelvärde på 39 glas per vecka för målsättningsgruppen helnykterhet och 
39 glas för gruppen kontrollerar drickande. Vid 12-, 18 och 24-måndersuppföljningen var 
medeltalet av antalet glas (fyra) per tillfälle oförändrat.  Antalet dagar med drickande hade dock 
ökat något vid 24-måndersuppföljningen. Detta hade inte signifikant påverkan på medeltalet 
standardglas per vecka som var ca 13 – 14 standardglas per grupp. Båda målsättningsgrupperna var 
lika framgångsrika med att uppnå en kontrollerad alkoholkonsumtion. Målsättningen kontrollerat 
drickande gav inte bättre resultat än helnykterhet. Kontrollerat drickande var dock ett mer 
önskvärt mål för det flesta försökspersonerna och en majoritet av försökspersonerna 
målsättningsgruppen helnykterhet utvecklade ett kontrollerat drickande på egen hand. Detta 
påvisade att behandlarens målsättning för patienten hade föga betydelse, då patienten på egen 
hand utvecklade en egen målsättning oberoende av träning och uppmaningar från behandlaren. 
Färdighetsträningen i kontrollerat drickande hade heller ingen effekt på utfallet (Sanchez-Craig et 
al., 1984).  
 
Alkoholberoende har traditionellt beskrivits som ett statiskt och kroniskt tillstånd och likställs 
ibland med en form av allergi mot alkohol. Detta är ett axiom som många företrädare för 
exempelvis anonyma alkoholister och tolvstegsmetoden vidhåller med bestämdhet (van Amsterdam 
& van den Brink, 2013; Osborn, 1997). Ett känt uttryck eller påstående är ”en gång alkoholist, 
alltid alkoholist”. Det finns dock forskning som utmanar denna övertygelse och som ifrågasätter 
detta dikotoma förhållningssätt till alkoholvanor för individer med alkoholberoende.  

Syfte 

Utifrån tidigare studier om kontrollerat drickande verkar det finnas evidens för att personer med 
alkoholberoende kan uppnå en kontrollerad alkoholkonsumtion. Syftet med denna studie är att 
vidare utforska området rörande kontrollerat drickande samt vilka faktorer som är associerade till 
framgång med att uppnå en kontrollerad alkoholkonsumtion. 

Metod 

Vald metod för detta arbete är en litteraturstudie. Denna metod valdes för att få en bred översikt 
över befintlig forskning om kontrollerat drickande för alkoholberoende personer. Vid 
litteratursökningen användes Luleå tekniska universitetsbiblioteks databas, PubMed, Scopus, 
Academic Search Premier, MEDLINE, PsycARTICLES och Google Scholar. Ett flertal artiklar 
hittades även bland de referenser som angavs i redan identifierade artiklar. En artikel lånades via 
Mittuniversitetet i Sundsvall eftersom universitetsbiblioteket i Luleå inte har tillgång till tidskriften 
artikeln är publicerad i. Artiklarna som valdes ut är publicerade mellan 1992 och 2016.  Artiklarna 
identifierades preliminärt genom att läsa igenom sammanfattningen/abstract. Därefter gjordes en 
bedömning huruvida funna artiklar kunde svara på litteraturstudiens syfte. Elva artiklar 
identifierades.  
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Avgränsningar gjordes även vid urvalet av artiklar. Endast artiklar med peer-review har inkluderats. 
Ett inklusionskriterium var även att försökpersonerna i studierna var alkoholberoende. 
Identifierade artiklar avser studier med alkoholberoende personer där utfallet av kontrollerat 
drickande har analyserats. Ett flertal artiklar har exkluderats från denna litteraturstudie. Detta 
avser studier om kontrollerat drickande där försökspersonerna genomgått farmakologisk 
behandling. Dessutom exkluderades studier med försökspersoner som hade en alkoholkonsumtion 
på risk- och missbruksnivå, där alkoholberoende inte var fastställt.  
 
Sökord som användes, för sig eller i olika kombinationer, var enligt följande: ”controlled drinking”, 
”drinking goals”, ”moderate drinking”, ”non-problem drinking”, ”problem drinkers”, ”behavioral self control 
training” alcohol dependence”, ”alcohol use disorders”, ”controlled drinking versus abstinence”. 

Resultat 

Studie 1: A follow-up study of problem drinkers offered a goal choice option 
(Booth, Dale, Slade, & Dewey, 1992) 
 
Studiens syfte var undersöka utfallet av ett vårdprogram inriktat på beteendeterapi som tillät både 
helnykterhet och kontrollerat drickande som målsättning. Ett annat syfte var att identifiera 
prediktorer associerade med utfallet (Booth et al., 1992).   
 
Försökspersonerna var 100 alkoholberoende patienter som rekryterades från en behandlingsklinik. 
En majoritet valde målsättningen helnykterhet. Patienterna var i genomsnitt manliga, 40 år gamla, 
gifta och arbetslösa. Innan behandlingen drack de i genomsnitt mer än 14 pints (473 ml) öl per 
dag, vilket motsvarar cirka 16 – 20 gram etanol. Detta konsumtionsmönster hade bland 
patienterna pågått i genomsnitt sex år. De flesta patienterna led av abstinenssymtom som 
skakningar och andra allvarliga symptom av fysiskt beroende.  Biokemiska undersökningar 
indikerade alkoholrelaterade skador hos de flesta patienter. Behandlingstiden varierade mellan 4, 
6 och 8 veckor. Under behandlingen genomfördes blodprover och andra undersökningar på 
patienterna och de fick rutinmässigt feedback om deras fysiska hälsa. Detta i syfte att hjälpa 
patienterna med att välja en för dem lämplig målsättning. Sextiofyra procent av patienterna valde 
målsättningen helnykterhet. De patienter som valde målsättningen kontrollerat drickande blev 
starkt rekommenderade att avstå alkohol i tre månader innan de påbörjade deras 
handlingsprogram för kontrollerat drickande. Innan utskrivning uppmanades patienterna att delta 
i eftervård, vilket var veckovisa behandlingstillfällen (Booth et al., 1992).  
 
Data insamlades genom oanmälda hembesök och telefonsamtal. Information lämnades även av 
patienternas makar och sambos, i de fall dessa fanns tillgängliga. Detta i syfte att styrka 
patienternas uppgifter. Uppföljningen gjordes 12 månader efter avslutad behandling. Utfallet 
kategoriserades i tre kategorier; ”lyckat”, ”delvis lyckat” och ”misslyckat” baserat på patienternas 
egenrapporterade alkoholkonsumtion. Lyckat utfall definierades som högst sju dagar 
berusningsdrickande under året eller inom föreskrivna riktlinjer, vilket innebar 8 standardglas för 
män och 6 för kvinnor, vilket motsvarar 64 och 48 gram etanol. Dessutom inkluderades krav på 
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minst fem möten ansikte mot ansikte med uppföljningspersonalen, eller telefonsamtal, under 
uppföljningsperioden och minst ett hembesök. Ingen diskrepans fick föreligga i informationen 
rapporterad av patienten och dennes informant. Delvis lyckat resultat innebar helnykter eller 
kontrollerat drickande i mer än sex av 12 månader och frånvaro av sjukhusvård till följd av 
alkoholmissbruk. Misslyckat utfall definierades som att patienten fått sjukhusvård någon gång 
under året och evidens av berusningsdrickande större delen av året. En patient som avled 
inkluderades även i denna kategori (Booth et al., 1992).  
 
Utfallet blev enligt följande: 27 % kategoriserades i kategorin lyckat, 35 % i delvis lyckat och 38 % 
i kategorin för misslyckat. Patienter i kategorin lyckat utfall var både patienter med helnykterhet 
och kontrollerat drickande. Inga väsentliga skillnader i behandlingsutfall kunde konstateras mellan 
patienter med målsättningen helnykterhet kontra kontrollerat drickande. Målsättning vid avslutad 
behandling var inte associerat med de olika utfallskategorierna. Andelen 59 % av patienterna med 
lyckat utfall, 60 % med delvis lyckat och 58 % med misslyckat utfall, hade målsättningen 
helnykterhet. Deltagande i eftervård samt ensamdrickande var signifikant associerat med lyckat 
utfall.  Det kan nämnas att 81 % av patienterna deltog i eftervård. Tidigare behandling till följd av 
alkoholmissbruk var associerat med negativt utfall. Behandlingsvistelsen genomsnittliga varaktighet 
var inte signifikant associerad med utfall. Demografiska faktorer som ålder, kön, civilstånd och 
sysselsättning var inte signifikant associerade med utfall (Booth et al., 1992). 

Studie 2: Long-term follow-up of behavioral self-control training (Miller, Leckman, 
Delaney, & Tinkcom, 1992) 
 
Syftet med studien var att undersöka utfallet av fyra olika grupper som genomgått behavioral self-
control training efter 3 ½, 5, 7 och 8 år. Studien byggde på fyra olika prövningar genomförda 
mellan åren 1980 och 1990. Resultatet publicerades i den beskrivna studien. Patienterna 
rekryterades främst genom annonsering i media. Totalt 141 personer deltog i studien, varav 45 % 
var kvinnor. Medelåldern var 50.2 år. Personer som hade eller hade haft allvarliga 
abstinensproblem och leverskador till följd av alkoholmissbruk bortsållades från studien (Miller et 
al., 1992).  
 
Behandlingen innefattade bl.a. målsättningsstrategier och träning i att reducera eller undvika 
alkoholkonsumtion. Patienterna i gruppen som följdes upp efter 3 ½ år uppmanades slumpmässigt 
att anta helnykterhet eller kontrollerat drickande som målsättning. Alla andra grupper fick träning 
för att dricka kontrollerat. Under uppföljningen användes strukturerade intervjuer genom fysiska 
möten och telefon. Personen som genomförde intervjuerna hade ingen kännedom om vilken 
behandling patienterna genomgått. Varje patient talade även med en psykiatriker. Intervjun 
innefattade ämnen som alkoholkonsumtion, alkoholrelaterade problem, beroendesymptom och 
andra livsproblem. Patienterna tillfrågades även om av alkoholism fanns inom familjen. 
Informanter till patienterna intervjuades också för att verifiera deras självrapporter. Psykiatrikern 
genomförde tester för att konstatera om patienterna var alkoholberoende samt deras 
beroendegrad. Olika kognitiva tester genomfördes och blodprover togs på patienterna. Patienterna 
talade även med en psykolog som hjälpte till med att fastställa ett alkoholberoende. Psykologen i 
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sin tur konsulterade därefter psykiatrikern. Alla patienter som deltog i studien diagnosticerades 
med ett alkoholberoende (Miller et al., 1992).  
Vid uppföljningen kategoriserade Miller et al. (1992) patienterna i fyra olika utfallsgrupper. Det 
var en psykolog och en psykiatriker som placerade försökspersonerna i respektive utfallskategori. 
Kategorierna var enligt följande:  
 

1. Helnykter: patienternas självrapporter indikerade att de varit helnyktra tolv månader innan 
uppföljningen.  
 

2. Asymtomatisk drickare: termen innebar ett kontrollerat drickande utan tydliga tecken på 
missbruk eller alkoholberoende under tolv månader innan uppföljningen. Ingen specifik 
alkoholkonsumtion föreskrevs för uppfyllande av detta kriterium, men samtliga patienter i 
denna utfallsgrupp drack färre än 3 standardglas per tillfälle och mer än 9.8 standardglas 
per vecka.  

 
3. Delvis lyckad: patienterna i denna utfallsgrupp hade en avsevärt reducerat 

alkoholkonsumtion, men uppvisade fortfarande tydliga tecken på missbruk och 
alkoholberoende. Denna kategori brukar ofta benämnas som skadereduktion.   
 

4. Oremitterad: i denna utfallsgrupp kategoriserades patienter som inte var förbättrade och 
hade ett missbruk och/eller beroendegrad som var på samma nivå eller ännu sämre än 
innan behandlingen.  

 
Andelen 23 % av patienterna klassificerades som helnyktra. Antalet helnyktra månader varierade 
mellan 14 – 99 månader för patienterna i denna utfallsgrupp. Fjorton procent av patienter hade 
uppnått ett kontrollerat drickande. Cirka 22 patienter hade utfall som kategoriserades som 
skadereduktion. Dessa patienter drack i genomsnitt 13.6 standardglas per tillfälle. Andelen 30 % 
av patienterna klassificerades som oremitterade och hade en alkoholkonsumtion som var 
signifikant högre än patienter i utfallsgruppen asymtomatiskt drickande. Studiens författare 
analyserade ett flertal prediktorer för utfallen. De fann att utfallen för kontrollerat drickande 
minskade, medan utfallen för helnykterhet ökade, i proportion till beroendets svårighetsgrad. Ju 
högre beroendegrad desto lägre sannolikhet var det att uppnå ett kontrollerat drickande. Det fanns 
inga signifikanta skillnader avseende beroendegrad i utfallsgruppen för skadereduktion och 
oremitterade. Beroendegrad var följaktligen prediktivt för framgång i att uppnå ett kontrollerat 
drickande, men inte för skadereduktion. En annan prediktor för framgång var patienternas 
självpåtagna attribut. Att patienterna accepterade och definierade sig själva som alkoholister eller 
problemdrickare, vid behandlingens startpunkt, var associerat med utfallet helnykterhet. Patienter 
i denna utfallsgrupp var även mer övertygade om att helnykterhet var den enda realiserbara 
målsättningen för dem. Patienter i utfallsgruppen för kontrollerat drickande var mer benägna att 
förkasta dessa självbenämningar och helnykterhet som en målsättning. Alkoholism inom familjen 
var även prediktivt för utfallet. Patienterna i utfallsgruppen för helnykterhet och skadereduktion 
hade i högre utsträckning en familjehistorik med alkoholism. Slutligen undersöktes sambandet 
mellan kön och utfall. Även om fler kvinnor uppnådde framgång med ett kontrollerat drickande 
så uppnådde detta samband ingen statistisk signifikans (Miller et al., 1992).  
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Studie 3: Drinking goal selection in behavioral self-management treatment of 
chronic alcoholics (Hodgins, Leigh, Milne, & Gerrish, 1997) 
 
Syftet med studien var att studera utfallet av individuell målsättning för alkoholkonsumtion vid 
behandling av en grupp kroniska alkoholister. Bakgrunden till studien var den samtida debatten 
kring om helnykterhet som det enda godtagbara behandlingsmålet för alkoholberoende patienter. 
Rosenberg (1993) fann i sin kunskapsöversikt faktorer som var positivt korrelerade med framgång 
för kontrollerat drickande; en lägre beroendegrad och att individen känner en tilltro till att det är 
möjligt att uppnå ett kontrollerat drickande. Debatten om helnykterhet hade dock sällan handlat 
om möjligheten för individen att själv välja sitt behandlingsmål avseende alkoholkonsumtion 
(Hodgkins et al., 1997). 
 
Försökspersonerna som fullföljde behandling var 106 stycken kroniska alkoholister, 28 kvinnor 
och 78 män, som hade haft alkoholproblem under minst 10 år. Medelåldern var 37 ½ år. 
Försökspersonerna anvisades till två jämförelsegrupper. Behandlingen i båda grupperna inriktades 
på self-management training. Skillnaden mellan grupperna var att personerna i en av grupperna 
fick hjälp av volontärer. Varje person erbjöds åtta behandlingstillfällen. Försökspersonerna 
utvärderades utifrån data som insamlades genom strukturerade intervjuer och självrapporter. 
Information om sysselsättning, tidigare och aktuell alkoholkonsumtion och social stabilitet 
insamlades. Tester genomfördes för att mäta försökspersonernas kognitiva funktioner i samband 
med att deras beroendegrad utreddes. Försökspersonerna instruerades att föra dagbok över deras 
alkoholkonsumtion och andra aktiviteter relaterade till deras målsättning. Varje vecka instruerades 
försökspersonerna att sätta upp egna mål för reducerad alkoholkonsumtion, men även mål 
relaterade till deras familj, sociala liv, bostadssituation och sysselsättning. Efter fyra veckor 
instruerades försökspersonerna att sätta upp mål för antingen helnykterhet eller kontrollerat 
drickande. Kontrollerat drickande definierades som inte fler än 3 standardglas per tillfälle och 
högst 12 standardglas per vecka.  Uppföljning skedde vid tre tillfällen vid månad 3, 6 och 12 efter 
avslutad behandling. Uppföljningsdeltagandet var 74 % efter 12 månader (Hodgkins et al., 1997).  
 
Av 106 försökspersoner valde 49 (46.2 %) initialt helnykterhet som målsättning och 47 valde (44.3 
%) kontrollerat drickande. Tio personer (9.55 %) var osäkra. Vid fjärde behandlingstillfället hade 
69 personer (65 %) valt målsättningen helnykterhet och 34 personer (32 %) kontrollerat 
drickande. Försökspersonerna var mer benägna att ändra målsättningen till helnykterhet än till 
kontrollerat drickande. Andelen 89 % av personerna som valt helnykterhet behöll målsättningen, 
medan endast 51 % av de som valt kontrollerat drickande behöll deras målsättning. Författarna till 
den beskrivna studien anger att anledningen till att majoriteten av studiens försökspersoner valde 
helnykterhet som slutgiltigt mål sannolikt berodde på att de var svårt alkoholberoende med höga 
poäng på beroendeskalor (Hodgkins et al., 1997).  
 
Ett signifikant samband fanns mellan slutlig målsättning, kön och ålder. Andelarna70 % av 
männen och 56 % av kvinnorna valde målsättningen helnykterhet. Personerna som valde 
helnykterhet hade högre medelålder och hade signifikant mer alkoholrelaterade problem än de 
som valde kontrollerat drickande. De hade även med större sannolikhet deltagit i anonyma 
alkoholister 12 månader innan behandling. Ingen skillnad kunde påvisas avseende sysselsättning, 
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inkomst och social stabilitet. Sambandet mellan initial målsättning, som försökspersonerna valde 
fyra veckor in i behandlingen, och utfall analyserades. Vid analys av alkoholkonsumtionens 
kvantitet, frekvens och dagar under kontroll under månad 3, 6 och 12, kunde inget signifikant 
samband påvisas mellan initial målsättning och konsumtion vid uppföljning, förutom antal dagar 
med berusningsdrickande, då målsättningsgruppen helnykterhet hade färre dagar. Därefter 
analyserades sambandet med slutlig målsättning och utfallet. Ingen signifikant skillnad avseende 
standardglas per dag fanns mellan grupperna. Helnykterhet som slutlig målsättning hade ett 
signifikant samband med färre dagar med alkoholkonsumtion, berusningsdrickande och 
oproblematiska dagar (helnykterhet eller färre än 4 standardglas). Inget samband kunde på påvisas 
mellan målsättning och utfall avseende sysselsättning (antal arbetsdagar) och sociala aspekter 
(Hodgkins et al., 1997).  
 
Försökspersonerna kategoriserades i fyra utfallskategorier. Kategorierna var ”helnykterhet”, 
”lyckat” (12 eller färre standardglas per vecka, ”delvis lyckat” (minst 50 % reducerad konsumtion) 
och ”misslyckat”. En signifikant högre andel personer med målsättningen helnykterhet 
kategoriserades i kategorierna ”helnykterhet” och ”lyckat”. Andelen 53 % av försökspersonerna i 
gruppen för helnykterhet klassificerades i kategorierna helnykterhet eller lyckat utfall, varav endast 
9 % av målsättningsgruppen kontrollerat drickande klassificerades i dessa kategorier. Följaktligen 
var det endast en person i målsättningsgruppen kontrollerat drickande som drack inom 
föreskrivna riktlinjer för kontrollerad alkoholkonsumtion och en person i gruppen var helnykter. 
Även om inget signifikant samband fanns mellan initial målsättning och utfall, så var den slutliga 
målsättningen helnykterhet associerad med mindre alkoholkonsumtion 12 månader efter avslutad 
behandling. Författarna anmärker att detta resultat skiljer sig från tidigare studier där målsättning 
generellt inte var kopplat till utfall, vilket sannolikt beror på att försökspersonerna var kroniska 
alkoholister med hög beroendegrad (Hodgkins et al., 1997).  

Studie 4: A randomized controlled trial of moderation-oriented cue exposure 
(Heather, Brodie, Wale, Wilkinson, Luce, Webb, & McCarthy, 2000) 
 
Studien ämnade undersöka hur effektiv behandlingsmetoden moderation-oriented cue exposure 
var för behandling av alkoholberoende personer. Författarna antog att metoden skulle vara effektiv 
för behandling av personer med hög beroendegrad. Behandlingsmetoden bygger på 
inlärningsteori. Under behandlingssessionen exponeras försökspersonen för alkohol eller 
alkoholrelaterade situationer, vanligtvis genom att konsumera en mindre mängd alkohol eller 
genom exponering för alkoholrelaterade bilder eller föremål, både visuellt eller via luktsinnet. 
Under sessionen instrueras personen att motstå suget efter alkohol, trots att alkohol finns 
tillgängligt. En förväntad effekt är då att suget efter alkohol avtar och att beteende släcks ut 
(Heather et al., 2000).  
 
Nittioen försökspersoner, varav 75 % var män, anvisades slumpmässigt till en grupp för 
behandling med behavioral self-control training eller till en grupp för behandling med cue-
exposure. Personer med svåra alkoholrelaterade skador eller svåra psykiska besvär eller som var 
beroende av andra substanser exkluderades från studien. Målsättningen var kontrollerat drickande, 
oavsett behandlingsmetod. Innan behandlingen genomgick samtliga försökspersoner en preliminär 
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undersökning. Försökspersonerna fick då uppskatta sin alkoholkonsumtion under de två 
föregående månaderna. Frågeformulär användes för att mäta och bedöma graden av 
alkoholberoende och alkoholrelaterade problem. Blodprov administrerades för att kontrollera 
levervärden (Heather et al., 2000).   
 
Sessionerna för cue-exposure pågick i genomsnitt i ca 90 minuter och för behavioral self-control 
training i ca 60 minuter. Två terapeuter utförde behandlingen. Efter att cirka hälften av 
försökspersonerna fått behandling bytte terapeuterna behandlingsmetod med varandra. I 
genomsnitt genomgick försökspersonerna cirka sju behandlingstillfällen. Efter den sista 
behandlingssessionen uppskattade försökspersonerna deras alkoholkonsumtion under de 
föregående två månaderna (Heather et al., 2000). 
 
Uppföljning skedde sex månader efter avslutad behandling. Uppföljningsintervjuerna 
genomfördes av en forskarassistent som var ovetande om vilken behandling försökspersonen 
genomgått. Försökspersonerna hade instruerats att inte avslöja vilken behandlingsform de 
genomgått. Försökspersonerna svarade på samma frågeformulär som användes innan och efter 
behandlingen, avseende alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem. Försökspersonernas 
levervärden kontrollerades för att sedan jämföras med deras självrapporterade alkoholkonsumtion. 
Utfallet kategoriserades i antal standardglas per tillfälle och procentuellt antal dagar med 
helnykterhet samt med en jämförelse av alkoholrelaterade problem, innan och efter behandling. I 
den beskrivna studien definierades ett standardglas som en alkoholhaltig dryck innehållandes 8 
gram etanol. Innan behandlingen drack 88 % av försökspersonerna alkohol på en farlig nivå, vilket 
definierades som mer än 49 standardglas/vecka för män och 43 standardglas/vecka för kvinnor. 
Ofarlig alkoholkonsumtion definierades som 21 standardglas/vecka för män och 14 
standardglas/vecka för kvinnor (Heather et al., 2000). 
 
Ingen signifikant skillnad fanns i utfall mellan de två behandlingsmetoderna. Sju procent av 
försökspersonerna i respektive grupp drack kontrollerat vid uppföljningen och 3 % var helnyktra. 
Sammantaget kategoriserades 24 % av försökspersonerna i utfallskategorin för kontrollerat 
drickande och helnykterhet, oavsett behandlingsmetod. Andelen 47 % av försökspersonerna 
kategoriserades i kategorin för ”klar förbättring”.  Ingen signifikant skillnad fanns i utfall mellan 
personer med låg eller hög beroendegrad och det fanns heller ingen skillnad avseende antal 
standardglas per tillfälle eller dagar med helnykterhet. Däremot hade personer med högre 
beroendegrad mer signifikant reducerat sin alkoholkonsumtion och ökat antal dagar med 
helnykterhet, jämfört med innan behandlingen. Författarna förklarar att detta troligen beror på att 
personerna med hög beroendegrad generellt hade högre alkoholkonsumtion innan behandlingen, 
jämfört med personer med lägre beroendegrad, men båda grupperna hade en likvärdig 
alkoholkonsumtion efter behandlingen (Heather et al., 2000). 

Studie 5: Efficacy of moderation-oriented cue exposure for problem drinkers 
(Dawe, Rees, Mattick, Sitharthan, & Heather, 2002) 
 
Studien gjordes mot bakgrund att få behandlingsprogram med kontrollerat drickande som 
utgångspunkt var utformade för problemdrickare och alkoholberoende personer. Studien avsåg 
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utvärdera och jämföra ett behandlingsprogram med cue-exposure med ett program inriktat på 
kognitiv beteendeterapi. Båda programmet hade kontrollerat drickande som utgångspunkt. En ny 
teknik för cue-exposure hade framtagits för studien och syftet var att studera utfallet av 
behandlingen för personer med hög beroendegrad (Dawe et al., 2002). 
 
I studien ingick 100 försökspersoner, varav 61 var män, som rekryterades via tidningar och media. 
Försökspersonerna hade själva uttryckt att deras enda tänkbara målsättning var att lära sig dricka 
kontrollerat. Ett frågeformulär, severity of alcohol dependence questionnaire, användes för att 
fastställa att försökspersonerna var alkoholberoende med över 15 testpoäng. Genomsnittet bland 
försökspersonerna var 24 testpoäng. En medicinsk undersökning gjordes på försökspersonerna 
innan behandlingen påbörjades. Olika frågeformulär användes för att fastställa deltagarnas 
alkoholkonsumtion 90 dagar innan undersökning och deltagarnas alkoholrelaterade problem 
under de föregående sex månaderna. En standarddrink definierades som 10 gram etanol. Andra 
frågeformulär användes för att bedöma deltagarnas upplevda självförmåga till att kunna 
kontrollera sin alkoholkonsumtion. Försökspersonerna anvisades därefter slumpmässigt till 
antingen ett behandlingsprogram med behavioral self-control training eller cue-exposure. Alla 
behandlingssessioner spelades in och kontrollerades rutinmässigt för att säkerställa att behandling 
genomfördes i enlighet med föreskrivna riktlinjer (Dawe et al., 2002). 
 
I behandlingsprogrammet för cue-exposure exponerades försökspersonen för självvalda 
alkoholhaltiga drycker genom lukt, bilder och smak för att lära sig att identifiera och tolka inre 
signaler om kroppsliga behov och känslor associerade med alkohol. Behandlaren och 
försökspersonen diskuterade faktorer som framkallade suget efter alkohol och kontrollförlusten 
som medförde att personen inte kunde sluta att dricka. Antalet behandlingstillfällen var i 
genomsnitt sex för båda behandlingsprogrammen. Uppföljning skedde 8 månader efter avslutad 
behandling och utfördes av en psykolog som var omedveten om vilket behandlingsprogram 
försökspersonerna deltagit i. Samma frågeformulär avseende alkoholkonsumtion, 
alkoholrelaterade problem och upplevd självförmåga, användes vid uppföljningen (Dawe et al., 
2002).  
 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de två behandlingsgrupperna avseende ålder, kön, 
civilstånd, sysselsättning eller beroendegrad, självupplevd förmåga eller kontrollförlust. Utfallet 
visade att det inte fanns några signifikanta skillnader avseende alkoholkonsumtion och 
alkoholrelaterade problem mellan grupperna. Det fanns en signifikant reducerad beroendegrad i 
båda grupperna. Gruppen för behavioral self-control training hade dock signifikant bättre utfall 
avseende genomsnittlig reduktion beroendegrad. Andelen 18 % av försökspersonerna uppnådde 
ett kontrollerat drickande. Sambandet mellan beroendets svårighetsgrad och utfall analyserades. 
Ingen association mellan beroendegrad och alkoholkonsumtion vid tid för uppföljningen kunde 
påvisas. Författarna påpekar dock att det var relativt få personer med måttligt till svårt 
alkoholberoende som uppnådde ett kontrollerat drickande, men att tänkbar förklaring till detta 
var en strikt definition av kontrollerat drickande. Andelen 40 % av försökspersonerna med 
måttligt eller svårt alkoholberoende definierades som oförbättrade jämfört med innan 
behandlingen (Dawe et al., 2002). 
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Studie 6: Drinking goal selection and treatment outcome in out-patient with mild-
moderate alcohol dependence (Adamson & Sellman, 2001) 
 
Studien gjordes mot bakgrund av att kontrollerat drickande accepterats som ett godtagbart mål vid 
behandling av alkoholberoende (Sobell & Sobell, 1995). Tidigare forskning hade dock ägnat 
mindre uppmärksamhet på att identifiera vilka individer som väljer målsättningen helnykterhet till 
förmån för att undersöka vem som bör välja helnykterhet som målsättning vid behandling av 
alkoholberoende (Adamson & Sellman, 2001).  
 
Syftet med studien var att utöka förståelsen kring målsättning för drickande vid behandling av 
alkoholberoende och relationen mellan målsättningen och behandlingens utgång. Studien ämnade 
även undersöka utgången av de dikotoma målen helnykterhet respektive kontrollerat drickande 
(Adamson & Sellman, 2001). 
 
Totalt 125 försökspersoner, män och kvinnor, rekryterades för en randomiserad kontrollerad 
studie av motivationshöjande behandling (Motivational Enhancement Therapy). 
Försökspersonerna hade diagnosen lätt till måttligt alkoholberoende. Svårt alkoholberoende 
individer exkluderades från studien. Svårt alkoholberoende definierades som historik av 
abstinensbesvär eller leverskador till följd av alkoholmissbruk. Andelen 32 % av försökpersonerna 
bedömdes ha ett lätt alkoholberoende och 68 % bedömdes ha ett måttligt alkoholberoende. 
Försökspersonerna rekryterades via tidningsannonser och kliniker för drog- och alkoholavvänjning. 
Individer vars generella hälsotillstånd potentiellt kunde försämras av målsättningen kontrollerat 
drickande exkluderades från studien (Adamson & Sellman, 2001). 
 
Under utvärderingsperioden utdelades en informationsbroschyr om kontrollerat drickande 
framtagen av en den statliga organisationen Alcohol Advisory Council i Nya Zealand. 
Försökspersoner fick information om sin beroendegrad och andra diagnoser och instruerades 
därefter att avsevärt reducera sitt drickande enligt föreskrivna riktlinjer för kontrollerat drickande 
eller helt avstå alkohol. Ett standardglas definieras som alkoholhaltigdryck med 10 gram etanol. 
Kontrollerat drickande definierades som högst 21 standardglas per vecka och högst 6 standardglas 
per tillfälle för män och för kvinnor högst 14 standardglas per vecka och högst 4 standardglas per 
tillfälle. Därefter uppmanades försökspersonerna att ange sin målsättning för de kommande sex 
veckorna. Personer med målsättningen kontrollerat drickande instruerades även att ange sitt 
självbestämda mål avseende högsta antal glas per vecka och per konsumtionstillfälle (Adamson & 
Sellman, 2001). 
 
Försökspersonerna anvisades därefter till tre olika behandlingsgrupper med motivationshöjande 
behandling (fyra sessioner) eller aktiv behandling (Nondirective reflective listening) eller ingen 
intervention alls avseende alkoholkonsumtion. Försökspersonerna kontaktades efter sex veckor 
och därefter efter sex månader av en forskningsassistent som var ovetande om personernas 
respektive behandlingsgrupp och målsättning. Vid dessa tillfällen instruerades försökspersonerna 
att ange målsättning avseende alkoholkonsumtion samt specificera mål per vecka och tillfälle. 
Försökspersonerna hade även utsett informanter som skulle validera deras information vid 
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uppföljningstillfällena. De flesta valde kontrollerat drickande som målsättning (Adamson & 
Sellman, 2001). 
 
Målsättningen vid 6-veckorsuppföljningen användes som referenspunkt vid 6-
månadersuppföljningen eftersom målen sattes efter avslutad behandling och förväntades ha effekt 
på dryckesvanor efter behandlingen och fram till 6-månadersuppföljningen. Kvinnorna i gruppen 
för kontrollerat drickande valde i genomsnitt målsättningen 5.34 standardglas per tillfälle och 
11.45 standardglas per vecka. Männen i samma grupp valde 7.45 standardglas per tillfälle och 
15.60 standardglas per tillfälle. Ålder visade sig ha en signifikant betydelse för målsättningen. 
Äldre personer var mer benägna att välja ett mål inom riktlinjerna. Vid 6-veckorsuppföljningen 
hade 65.1 % av försökspersonerna valt kontrollerat drickande som målsättning respektive 33.9 % 
målsättningen helnykterhet (Adamson & Sellman, 2001). 
 
Personer med lätt beroende var mer benägna att välja kontrollerat drickande, hade färre 
alkoholrelaterade problem och var mindre motiverade till beteendeförändring. De hade även 
mindre sannolikt fått behandling med motiverade samtal. Vid 6-månadersfullföljningen hade 61.1 
% av försökspersonerna valt att dricka inom föreskrivna riktlinjer för kontrollerat drickande och 
38.9 % hade valt att dricka över riktlinjerna. Försökspersonerna kategoriserades i olika 
utfallsgrupper utifrån rapporterat drickande. Jämförelse gjordes mellan de två grupperna för 
kontrollerat drickande; de som valt en alkoholkonsumtion inom riktlinjerna respektive över 
riktlinjerna. Resultatet visade att de som valt en alkoholkonsumtion som översteg riktlinjerna hade 
ett signifikant sämre utfall. Andelen 86.2 % av dessa personer hade en alkoholkonsumtion på 
skadlig nivå (över 21 glas per vecka). Ingen signifikant skillnad fanns i utfall mellan gruppen för 
kontrollerat drickande och helnykterhet. Andelen 22.5 % i gruppen för kontrollerat drickande 
drack inom riktlinjerna. Andelen 32.4 % i gruppen för helnykter hade ett kontrollerat drickande 
vid 6-månadersuppföljningen (Adamson & Sellman, 2001). 

Studie 7: Behavioural self-management with problem drinkers: One-year follow-up 
of a controlled drinking group treatment approach (Koerkel, 2006) 
 
Syftet med studien var att undersöka framgången av ett vårdprogram inriktat på behavioural self-
control training bland olika subgrupper av försökspersoner och undersöka utfallet av 
målsättningen kontrollerat drickande.   
 
Femtiotre försökspersoner deltog i studien, varav 60 % var män. Två tredjedelar av 
försökspersonerna rekryterades genom lokal massmedia som radio, tv och tidningar. Resterande 
försökspersoner rekryterades från andra lokala vårdinrättningar för alkoholmissbruk, som inte 
erbjöd kontrollerat drickande som behandlingsmål. Personer med allvarliga psykiska problem och 
personer som hade andra drogberoenden exkluderades från studien. Sextiofyra procent av 
försökspersonerna bedömdes vara alkoholberoende. Resterande personer bedömdes ha ett 
alkoholmissbruk. Två tredjedelar av försökspersonerna hade inte tidigare sökt hjälp för 
alkoholproblem (Koerkel, 2006).  
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Varje försöksperson genomgick två eller tre preliminära undersökningar innan behandlingen. I 
dessa undersökningar ingick en kroppslig undersökning där blodprover togs, detta i syfte att 
identifiera biomarkörer för alkoholberoende. Strukturerade intervjuer användes för att 
dokumentera försökpersonernas alkoholkonsumtion en vecka, en månad och ett år innan 
intervjun. Alkoholkonsumtionen kategoriserades i antal standardglas per vecka, per tillfälle och 
helnyktra dagar per vecka. Ett standardglas definierades som 20 gram etanol enligt tysk standard. 
Beroendegrad, alkoholrelaterade problem, demografiska uppgifter och behandlingsmål 
(helnykterhet eller kontrollerat drickande) dokumenterades också. Det var fritt fram för 
försökspersonerna att när som helst under behandlingen ändra sin målsättning (Koerkel, 2006). 
 
En fysiologisk undersökning med blodprov gjordes också en vecka efter sista behandlingstillfället 
och i samband med detta bedömdes även försökpersonernas beroendegrad. Samma undersökning 
gjordes sex och tolv månader efter avslutad behandling. Försökspersoner som inte kunde komma 
till behandlingskliniken intervjuades via telefon (Koerkel, 2006).   
 
Försökspersonerna anvisades därefter slumpmässigt till en av fem behandlingsgupper. 
Behandlingen utfördes av en psykolog, läkare och socialarbetare. Behandlingsformen var baserad 
på behavioural self-control training och var gruppbaserad med tio veckovisa behandlingstillfällen. 
Första behandlingstillfället handlade om att redogöra för föregående veckas alkoholkonsumtion 
och lägga konsumtionsmål för nästa vecka. Försökspersonerna dokumenterade deras 
alkoholkonsumtion i en dagbok. De sista behandlingstillfällena berörde ämnen som generell 
alkoholinformation, beteendeförändring och veckomål avseende alkoholkonsumtion. 
Försökpersonerna fick träning i återfallsprevention och i att kunna undvika situationer med högt 
alkoholintag, men även att kunna planera fritidsaktiviteter som inte involverade 
alkoholkonsumtion (Koerkel, 2006). 
 
Utfallet av försökspersonernas alkoholkonsumtion baserades på deras självrapporter. Resultatet 
visade att försökspersonerna signifikant reducerade antal standardglas per vecka, mängden alkohol 
på konsumtionsdagar och hade fler dagar med helnykterhet. Både män och kvinnor hade 
signifikant reducerat antal standardglas per vecka och hade fler helnyktra dagar per vecka. I 
genomsnitt hade beroendegruppen reducerat antal standardglas per vecka från 30,87 till 17,23 och 
standardglas per dag från 4,76 till 3,28. Försökspersonerna med alkoholberoende kategoriserades i 
två utfallsgrupper, lägre och högre konsumtion, beroende på deras alkoholkonsumtion innan 
behandlingen. Lägre konsumtion innebar mindre än 40 standardglas per vecka och högre 
konsumtion innebar mer än 40 standardglas.  Även om dessa två utfallsgrupper efter behandlingen 
hade signifikant reducerat deras alkoholkonsumtion avseende glas per vecka, per tillfälle och hade 
fler helnyktra dagar, så drack gruppen med högre konsumtion fortfarande alkohol på en skadlig 
nivå vid tid för uppföljningen. I genomsnitt hade beroendegruppen med högre konsumtion 
reducerat antal standardglas per vecka från 52,21 till 20,95 och antal standardglas per tillfälle från 
7,56 till 4,25. Antal helnyktra dagar ökade från inga dagar till 3,55 dagar (Koerkel, 2006). 
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Studie 8: Accounting for self-selected drinking goals in the assessment of 
treatment outcome (Al-Otaiba, Worden, McCrady, & Epstein, 2008) 
 
Ett syfte med studien var att studera utfallet av självbestämda mål för alkoholkonsumtion istället 
för helnykterhet. Ett andra syfte var att studera om individer med målsättningen helnykterhet var 
mer framgångsrika med att uppnå sina mål under och efter behandlingen än individer med 
målsättningen kontrollerat drickande. Ett tredje syfte var att undersöka utfallet av målsättningen 
helnykterhet och kontrollerat drickande avseende antal dagar med berusningsdrickande och 
helnykterhet (Al-Qtaiba et al., 2008)  
 
Data hämtades från en randomiserad studie av McCrady, Epstein, Cook och Jensen (2009) där 57 
försökspersoner ingick och där syftet var att jämföra två olika former av kognitiv beteendeterapi, 
individuell terapi eller parterapi. Försökspersonerna var kvinnor med alkoholberoende. 
Behandlingen var helnykterhetsbaserad. Även om behandlingen hade helnykterhet som 
utgångspunkt indikerade nästan hälften av deltagarna en preferens för kontrollerat drickande. 
Trettiofem försökspersoner hade målsättningen helnykterhet och 22 hade målsättningen 
kontrollerat drickande. Uppföljningen gjordes var tredje månad och försökspersonerna hade 
rapporterat sin alkoholkonsumtion för minst en tredjedel eller mer för alla veckor under dessa tre 
månader. Försökspersonerna uppskattade sin alkoholkonsumtion tre månader före behandlingen 
och drack då i genomsnitt 67.1 % av alla dagar och i genomsnitt 8 standardglas per tillfälle. Inga 
signifikanta skillnader fanns mellan grupperna för helnykterhet och kontrollerat drickande 
avseende dagar med helnykterhet och berusningsdrickande. Personer med målsättningen 
helnykterhet drack dock fler standardglas per tillfälle, i genomsnitt 8.74 per tillfälle jämfört med 
gruppen för kontrollerat drickande som i genomsnitt drack 6.29 standardglas per tillfälle. (Al-
Qtaiba et al., 2008).  
 
Alkoholkonsumtionen rapporterades på frågeformulär var tredje månad under en 18-
månadersperiod. Beroende variabler för undersökningen var procentuellt antal veckor som 
försökspersonerna uppnådde sina självvalda mål samt procentuellt antal veckor som de var 
helnyktra. Om personen inte klarade av sitt mål under en viss vecka räknades hela veckan som ett 
misslyckande för personen att uppnå målet. Personer i gruppen för kontrollerat drickande kunde 
rapportera deras mål per dag eller vecka. Om en person hade ett visst mål för antal glas per dag och 
överskred detta mål räknades hela veckan som ett misslyckande. De flesta i gruppen för 
kontrollerat drickande, förutom två individer, valde specifika veckomål (Al-Qtaiba et al., 2008).  
 
Författarna hade förutsett att om utfallet definierades som antal veckor där självvalda mål 
uppfylldes skulle behandlingen anses som mer framgångsrik än om utfallet definierades som antal 
veckor med framgångsrik helnykterhet. Data för dessa variabler beräknades sex månader in i 
behandlingen. Utfallet visade att skillnaden var signifikant mellan dessa variabler. Om 
framgångsrikt utfall definierades som antal veckor med uppnådda självvalda mål, så uppnådde 
försökspersonerna sina mål 64.1 % av alla veckor. Om helnykterhet definierades som framgång 
visade det sig att försökspersonerna var helnyktra 61.42 % av alla veckor. Framgång var följaktligen 
mer sannolikt om framgång definierades som antal veckor med självuppfyllda mål.  Författarna 
undersökte även om gruppen för kontrollerat drickande respektive helnykterhet kunde bibehålla 
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framgång med måluppfyllelse efter behandlingen. Utfallet visade att gruppen för kontrollerat 
drickande var mer framgångsrika att uppnå sina mål, men endast under behandlingen. Gruppen 
för kontrollerat drickande var mer framgångsrika med ett uppnå sina självvalda mål än att uppnå 
helnykterhet. Ingen signifikant skillnad fanns mellan gruppen för helnykterhet och kontrollerat 
drickande avseende antal veckor med måluppfyllelsen helnykter respektive kontrollerat drickande. 
Ingen signifikant skillnad fanns i utfall mellan grupperna avseende dagar med 
berusningsdrickande och dagar med helnykterhet, varken under eller efter avslutad behandling (Al-
Qtaiba et al., 2008).  

Studie 9: Initial Preference for Drinking Goal In Treament of Alcohol Problems: 
II. Treatment Outcomes (Adamson, Heather, Morton, & Raistrick, 2010) 
 
Studien var en uppföljningsstudie till en släktstudie publicerad samma år (Heather et al., 2010) 
som hade utvärderat och sammanfattat utmärkande drag hos 742 alkoholberoende personer med 
preferensen helnykterhet eller kontrollerat drickande. Data hämtades från en större studie, the 
United Kingdom Alcohol Treatment Trial, den så kallade UKATT-studien. Heather et al. (2010) 
fann att personer med en preferens för helnykterhet i högre utsträckning var a) kvinnor b) 
arbetslösa, drack mer per tillfälle, men mindre frekvent c) varit på avgiftning två veckor innan 
preliminär utvärdering d) rapporterade fler alkoholrelaterade problem e) var mer 
förändringsbenägna (mer motiverade). UKATT var en randomiserad studie som jämförde två olika 
behandlingsmetoder, kognitiv beteendeterapi och Social Behaviour Network Therapy. 
Försökspersonerna rekryterades från sju olika specialistkliniker för alkoholproblem och beroende. 
Uppföljningsstudien ämnade undersöka utfallet mellan gruppen för helnykterhet och 
målsättningsgruppen kontrollerat drickande och hur initial målsättningen påverkade utfallet 
(Adamson et al., 2010). 
 
Försökspersonerna utvärderades innan behandling och uppföljning skedde genom intervjuer vid 
tre och 12 månader efter studiens inledande. Olika frågeformulär användes för att utreda, bedöma 
och sammanfatta försökspersonernas alkoholkonsumtion, alkoholrelaterade problem, 
beroendegrad, fysiska och psykiska hälsa, sociala nätverk, sysselsättning och utbildning. 
Försökspersonernas målsättning, kontrollerat drickande eller helnykterhet, identifierades genom 
öppna samtal med personerna och baserades på personernas egna önskemål. Vid uppföljningen 
månad tre och 12 utvärderades försökspersonernas utfall under de senaste 90 dagarna innan 
uppföljningen. Detta innefattade alkoholkonsumtion, procentuellt antal dagar med helnykterhet 
och antal glas per tillfälle, beroendegrad och alkoholrelaterade problem (Adamson et al., 2010). 
 
Alkoholkonsumtionen definierades som helnykter, oproblematiskt drickande, viss förbättring med 
reducerat drickande, någorlunda reducerat drickande eller ingen förändring eller en försämring 
jämfört med utgångspunkten. Förbättring med reducerat drickande innebar alkoholkonsumtion 
med mindre alkoholrelaterade problem jämfört med utgångspunkten (Adamson et al., 2010).  
 
Utfallet sammanfattades och kategoriserades i två kategorier; framgångsrikt utfall (helnykterhet 
eller kontrollerat drickande eller problematiskt drickande (viss förbättring med reducerat 
drickande eller någorlunda reducerat drickande). Gruppen för helnykterhet hade ett något bättre 
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utfall än gruppen för kontrollerat drickande vid 3-månadersuppföljningen. Personer i gruppen för 
helnykterhet var mer benägna att uppnå framgång med sin målsättning vid 3-
månadersuppföljningen. Detta var en trend som höll i sig under uppföljningen, men trenden avtog 
och vid 12-månadersuppföljningen var denna skillnad inte längre signifikant. Andelen 23.8 % av 
gruppen för kontrollerat drickande hade ett framgångsrikt utfall vid 12-månadersuppföljningen. I 
denna utfallsgrupp fanns även individer som var helnyktra. Andelen 12.7 % av personerna i denna 
grupp hade uppnått ett kontrollerat drickande och 10 % var helnyktra. Studiens författare nämner 
att det bättre utfallet i gruppen för helnykterhet inte nödvändigtvis berodde på deras målsättning, 
utan på deras motivation till beteendeförändring, då de fick högre poäng i motivationstester innan 
behandlingen. Försökspersonerna i gruppen för helnykterhet hade i jämförelse med gruppen för 
kontrollerad drickande i genomsnitt fler alkoholrelaterade problem, drack mer per tillfälle och 
hade generellt sämre fysisk och psykisk hälsa. Men inga signifikanta skillnader fanns mellan 
grupperna, vid någon av uppföljningsperioderna, avseende beroendegraden (Adamson et al., 
2010). 

Studie 10: Problem-free drinking over 16 years among individuals with alcohol 
use disorders (Ilgen, Wilbourne, Moos, & Moos, 2008) 
 
Bakgrunden till studien var att lite forskning påvisat eller studerat hur hållbart och effektivt 
kontrollerat drickande är över en längre uppföljningsperiod. Syftet med studien var att studera 
förekomsten av personer som var helnyktra eller hade en kontrollerad eller skadlig 
alkoholkonsumtion vid 1, 8 och 16 år efter att ha sökt hjälp för alkoholrelaterade problem. 
Dessutom redogöra för utmärkande drag eller kännetecken hos personer som väljer helnykterhet 
eller kontrollerat drickande. Andelen 76 % av studiens deltagare hade deltagit och/eller fått vård 
inom insatser inriktade på anonyma alkoholisters metoder. Ett annat syfte var att undersöka hur 
detta var associerat med ett utfall som var helnykterhet, kontrollerat drickande eller negativt utfall 
med problematiskt drickande (Ilgen et al., 2008). 
 
Deltagarna var 420 lätt till måttligt alkoholberoende personer som sökte vård för 
alkoholproblematik och som aldrig tidigare vårdats för detta. Vid en preliminärundersökning 
samlades information in om deltagarnas alkoholkonsumtion, alkoholrelaterade problem, 
belastningsgrad och om personen deltog i något vårdprogram, samt information om personernas 
psykosociala egenskaper. Informationen samlades in via självuppskattningsformulär där deltagarna 
skulle ange sin alkoholkonsumtion och sina alkoholrelaterade problem under de föregående sex 
månaderna. Svaren kodades och måtten kombinerades för att skapa tre utfallskategorier; 
helnykterhet, kontrollerat drickande och problematiskt drickande. Avseende 
alkoholkonsumtionen skulle deltagarna ange mängden vin, öl eller starksprit de druckit under den 
senaste månaden. Svaren konverterades för att motsvara mängden etanol varje glas innehöll. Vid 
preliminärundersökningen var deltagarna i genomsnitt berusade 12 ½ dagar i månaden och drack 
12.1 standardglas per dag. Vid 1-årsuppföljningen tillfrågades deltagarna om de fått vård eller 
deltagit i program inom anonyma alkoholister någon gång under de sex månaderna innan 1-
årsuppföljningen (Ilgen et al., 2008). 
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Vid undersökning av utfallet kategoriserades deltagarna först i tre grupper baserat på deras 
konsumtionsmönster sex månader innan 1-årsuppföljningen. Andelen 36 % var helnyktra, 16 % 
hade kontrollerat drickande och 48 % ett problematiskt drickande. I genomsnitt var antalet 
personer med ett kontrollerat drickande oförändrat vid 8-årsuppföljningen, men vid 16-
årsuppföljningen utgjorde denna grupp 21 % av försökspersonerna. Därefter undersöktes 
utmärkande drag och demografiska egenskaper (ålder, kön, utbildning och sysselsättning) hos 
personerna i respektive grupp. En signifikant skillnad fanns mellan grupperna avseende ålder, kön 
och utbildning. Individer i gruppen för kontrollerat drickande hade högre utbildningsnivå än 
individer i den helnyktra gruppen och var generellt yngre än individer som drack problematiskt. 
Gruppen för kontrollerat drickande rapporterade vid 1-årsuppföljningen i genomsnitt färre 
berusningsdagar, färre standardglas per dag, beroendesymptom och alkoholrelaterade problem. 
Alkoholkonsumtion vid 1-årsuppföljningen var signifikant associerad med deltagande i anonyma 
alkoholister. Personer i gruppen för helnykterhet hade i större utsträckning fått vård eller deltagit i 
anonyma alkoholister (Ilgen et al., 2008). 
 
Därefter undersöktes sambandet mellan grupperna vid 1-årsuppföljningen och remissionstatus 
(förekomsten av problematisk alkoholkonsumtion) vid 8 och 16-årsuppföljningen. En signifikant 
skillnad fanns mellan grupperna. Personer i målsättningsgruppen kontrollerat drickande 
rapporterade i genomsnitt mer problemdrickande under perioden, än målsättningsgruppen 
helnykterhet. Andelen 48 % av gruppen som drack kontrollerat vid 1-årsuppföljningen hade inga 
alkoholrelaterade problem under efterkommande uppföljningar vid 8 och 16 år, varav 67 % i 
denna grupp drack kontrollerat, 20 % var helnyktra och 13 % var i perioder helnyktra eller drack 
kontrollerat (Ilgen et al., 2008). 

Studie 11: Is There a Need for Congruent Treatment Goals Between Alcohol-
Dependent Patients and Caregivers? (Berglund, Svensson, Berggren, Balldin, & 
Fahlke, 2016) 
 
Bakgrunden till studien var att tidigare forskning identifierat att både patientens och 
behandlingsprogrammets målsättning var viktiga framgångsfaktorer vid behandling av 
alkoholberoende patienter och hade betydelse för ett positivt utfall. Syftet var bland annat att 
undersöka samspelet mellan dessa två faktorer (Berglund et al., 2016). 
 
Data till den aktuella studien insamlades av Göteborg Alcohol Research Project. Patienterna i 
studien rekryterades från två olika vårdprogram. Det ena var ett vårdprogram inriktat på 
tolvstegsmetoden och det andra programmet hade psykodynamisk inriktning. Anledningen till 
valet av dessa två vårdprogram var att respektive vårdprogram rekommenderade olika 
målsättningar till sina patienter. Vårdprogrammet inriktat på tolvstegsmetoden hade 
målsättningen helnykterhet för sina patienter. Vårdprogrammet med den psykodynamiska 
inriktningen tillät målsättningen kontrollerat drickande (Berglund et al., 2016).  
 
Vårdprogrammet inriktat på helnykterhet pågick i 12 månader. Behandlingen var främst 
gruppbaserad. Patienter med allvarliga psykiska besvär exkluderades från studien. Patienterna 
skulle även vara helnyktra veckan innan behandlingen. Biokemiska markörer administrerades 
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under behandlingen för att indikera eventuell alkoholkonsumtion. Vårdprogrammet inriktat på 
kontrollerat drickande var individanpassat. Patienter med allvarliga psykiska besvär exkluderades 
från studien (Berglund et al., 2016).  
 
Totalt deltog 201 patienter, 105 i gruppen för helnykterhet och 96 i målsättningsgruppen 
kontrollerat drickande. Samtliga patienter som deltog genomgick strukturerade intervjuer och 
svarade på olika frågeformulär. Intervjuerna genomfördes av forskare från Göteborg Alcohol 
Research Project. Patienternas beroendegrad bedömdes före behandlingen och vid tid för 
uppföljningen. Genom intervjuerna inhämtades information om patienternas ålder, kön, 
utbildning, civilstånd, sysselsättning, alkoholkonsumtion samt varaktigheten av försökspersonerna 
alkoholproblem. Patienterna tillfrågades även om sina egna mål för behandlingen. De möjliga 
alternativen var ”helnykterhet”, ”reducerat drickande” eller ”vet ej” (Berglund et al., 2016).  
 
Avseende alkoholkonsumtionen skulle patienterna beskriva deras alkoholkonsumtion varje vecka 
under de föregående 12 månaderna innan studien samt vilka volymer de drack. Volymerna 
omräknades därefter till gram av etanol. Kontrollerat drickande definierades som upp till 110 gram 
etanol för kvinnor och 170 gram för män i genomsnitt per vecka under 12 månader. Denna gräns 
fastställdes enligt rekommendation från Statens folkhälsoinstitut (2005). Riskbruk definierades 
som alkoholkonsumtion som översteg denna gräns (Berglund et al., 2016).  
 
Uppföljning inträffade 2 ½ år efter avslutad behandling. Oavsett vårdprogram hade en majoritet 
av patienterna helnykterhet som målsättning. Hälften av patienterna hade målsättningen 
helnykterhet, 26 % reducerat drickande och resterande 24 % var osäkra på sin målsättning. 
Utfallet visade att gruppen för helnykterhet hade i genomsnitt fler manliga patienter med högre 
medelålder, lägre utbildningsnivå och en högre alkoholkonsumtion under året, jämfört med 
gruppen för kontrollerat drickande. Gruppen för helnykterhet drack i genomsnitt 40 % mer etanol 
mätt i gram per vecka. Gruppen för kontrollerat drickande hade i genomsnitt 40 % färre år med 
alkoholproblem (Berglund et al., 2016).  
 
Det fanns signifikant fler män i målsättningsgruppen helnykterhet. Patienterna i 
målsättningsgruppen helnykterhet hade även signifikant högre medelålder. Resultatet visade att 
patienterna i gruppen för helnykterhet i större uträckning var män, hade högre ålder och lägre 
utbildningsnivå, jämfört med gruppen för kontrollerat drickande. De hade även konsumerat 
signifikant mer alkohol per vecka under det senaste året. Det fanns inte något signifikant samband 
när de jämförde patienter som hade överensstämmande mål och de som inte hade 
överensstämmande mål med vårdprogrammet. Följaktligen hade patienter med en annan 
målsättning än den vårdprogrammet rekommenderade lika bra utfall som patienter med samma 
målsättning som vårdprogrammet. Författarna anmärker dock att detta bör tolkas med viss 
försiktighet, eftersom signifikansnivå var p = 0,06. Om studien hade haft ett större urval med fler 
patienter och fler behandlingsgrupper hade detta kunnat generera ett annat resultat. Patienter som 
hade osäker målsättning hade ett signifikant mer gynnsamt utfall om de fick behandling i gruppen 
för helnykterhet. Andelen 81 % av dessa var helnyktra. Av patienterna med osäker målsättning 
uppnådde 43 % ett kontrollerat drickande i målsättningsgruppen kontrollerat drickande. Andelen 
88 % av gruppen för helnykterhet hade uppnått och bevarat sitt mål vid tid för uppföljningen. 
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Tretton av 88 patienter i gruppen för helnykterhet utvecklade ett kontrollerat drickande, men 
dessa inkluderades inte i analysen. Andelen 54 % av patienterna i gruppen för kontrollerat 
drickande hade uppnått sitt mål, vilket var 16 % mindre än statistiskt förväntat. Kön, ålder och 
alkoholkonsumtion innan behandlingen hade påverkade inte utfallet (Berglund et al., 2016).  

Sammanfattning av resultat 

Tidigare forskning har visat att det är möjligt för en del alkoholberoende personer att uppnå ett 
kontrollerat drickande. Sanchez-Craig et al. (1984) delade slumpmässigt upp 70 försökspersoner 
till två experimentgrupper med antingen målsättningen kontrollerat drickande eller helnykterhet 
och fann att båda grupperna var lika framgångsrika med att uppnå ett kontrollerat drickande. 
Orford och Keddie (1986) fann heller inga signifikanta skillnader i utfall mellan två 
experimentgrupper för helnykterhet och kontrollerat drickande, då försökpersonerna var lika 
framgångsrika i att uppnå sina mål, oavsett målsättning.  
 
Den presenterade litteraturen visar precis som i tidigare forskning att det är möjligt för 
alkoholberoende personer att uppnå ett kontrollerat drickande. Booth et al. (1992) [1] anvisade 
försökspersoner till en experimentgrupp antingen för helnykterhet eller kontrollerat drickande. 
Cirka en tredjedel av försökspersonerna hade ett framgångsrikt utfall med helnykterhet eller ett 
kontrollerat drickande. I studien av Adamson et al. (2010) [9] uppnådde 12,7 % av 
försökpersonerna ett kontrollerat drickande. Ett flertal studier om kontrollerat drickande har 
utvärderat behandling eller vårdprogram inriktade på behavioral self-control Training. Denna 
behandlingsform används för att hjälpa individen att lägga en egen målsättning för sin 
alkoholkonsumtion samt undvika överkonsumtion och återfall. I en studie av Miller et al. (1992) 
[2] hade 14 % av försökspersonerna uppnått ett drickande tolv månader efter en avslutad 
behandling som var inriktad inriktad på behavioral self-control Training. En annan studie [3] med 
behavioral self-control training visade ett sämre utfall, där 9 % av försökspersonerna uppnått ett 
kontrollerat drickande vid en 12-månadersuppföljning (Hodgins et al., 1997).  
 
Studier [6 och 9] har ämnat undersöka faktorer eller egenskaper, hos individen, som underlättar 
respektive försvårar möjligheterna till att uppnå ett kontrollerat drickande. Dessa egenskaper kallas 
för prediktorer. Individer som väljer att dricka kontrollerat istället för att helt avstå alkohol är ofta 
mindre motiverade till beteendeförändring (Adamson & Sellman, 2001; Adamson et al., 2010). 
Demografiska faktorer som kön, ålder och utbildningsnivå har i vissa studier visat sig ha en 
betydelse i valet av kontrollerat drickande som målsättningen, istället för helnykterhet. I flera 
studier har personer med målsättningen helnykterhet en högre medelålder (Hodgins at al., 1997; 
Berglund et al., 2016), [4 och 11].  Moos et al. (2007) [10] fann att fler kvinnor än män uppnådde 
ett kontrollerat drickande. Studier har också visat att personer som väljer att dricka kontrollerat 
har en högre utbildningsnivå jämfört med individer som väljer målsättningen helnykterhet (Al-
Otaiba et al., 2008; Berglund et al., 2016; Moos et al., 2007), [8, 11 och 10].  
 
Individer som väljer kontrollerat drickande har i större utsträckning genomlevt färre år med 
alkoholrelaterade problem, haft en lägre konsumtion innan behandling och ett mildare 
alkoholberoende (Adamson & Sellman, 2001; Adamson et al., 2010; Moos et al., 2007), [6, 9 och 
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10]. I studien av Berglund et al. (2016) [11] hade personer med målsättningen kontrollerat 
drickande en signifikant lägre alkoholkonsumtion innan behandling jämfört med personer med 
målsättningen helnykterhet. Hodgins et al. (1997) [3] fann att personer som valde kontrollerat 
drickande som målsättning hade en lägre beroendegrad innan behandling. Det är också mindre 
sannolikt att de fått behandling för alkoholberoende tidigare (Al-Otaiba et al., 2008; Booth et al., 
1992; Moos et al., 2007) eller deltagit i möten med anonyma alkoholister (Al-Otaiba et al., 2008; 
Moos et al., 2007; Miller et al., 1992), [1, 2, 8 och 10]. Booth et al. (1992) [1] och Miller et al. 
(1992) [2] fann ett signifikant samband mellan en familjehistorik av alkoholism och utfall.  
 
Tre av studierna [4, 8 och 9] undersökte hur initial målsättning var associerat till utfall. 
Målsättningen var antingen helnykter eller kontrollerat drickande. Adamson et al. (2010) fann att 
det fanns ett signifikant samband mellan en initial målsättning av helnykterhet och framgångsrikt 
utfall tre månader efter avslutad behandling. Hodgkins et al. (1997) fann att en slutlig målsättning 
av helnykterhet var signifikant associerat med utfall. Men ingen av studierna rapporterade ett 
signifikant samband mellan initial målsättning och framgångsrikt utfall, 12 månader efter avslutad 
behandling (Adamson et al., 2010; (Al-Otaiba et al., 2008; Hodgkins et al., 1997). 
    
En viktig framgångsfaktor för att lära sig dricka kontrollerat förefaller vara alkoholberoendets 
svårighetsgrad. Två studier som hade uppföljningsperioder under 12 månader, fann dock inte 
detta samband. Heather et al. (2000) [4] fann att beroendegrad inte var signifikant associerat med 
utfallet av en behandling med kontrollerat drickande sex månader efter avslutad behandling. Dawe 
et al. (2002) [5] fann vid en 8-månadersuppföljning inte heller något signifikant samband mellan 
beroendegrad och utfall. Personer med hög beroendegrad var lika framgångsrika med att uppnå ett 
kontrollerat drickande som personer med lägre beroendegrad. I studien av Miller et al. (1992) [2] 
kunde däremot ett signifikant samband påvisas mellan beroendegrad och möjligheten att lära sig 
dricka kontrollerat. Detta var utfallet av en 8-årsuppföljning. Hodgkins et al. (1997) [3] beskriver 
att en högre alkoholkonsumtion 12 månader efter avslutad behandling är associerad med en högre 
alkoholkonsumtion bland kroniska alkoholister. I studien av Koerkel (2006) [7] jämfördes utfallet 
mellan två grupper som hade en låg respektive hög beroendegrad 12 månader efter avslutar 
behandling. Gruppen med högberoendegrad hade visserligen signifikant reducerat sin 
alkoholkonsumtion, men hade fortarande en konsumtion som definierades som farlig.  

Diskussion 

I dag är helnykterhet den vanligaste målsättningen vid behandling av alkoholrelaterade problem. 
Det har dock blivit vanligare att vårdinrättningar accepterar en målsättning som inte involverar 
helnykterhet (Davis & Rosenberg, 2006), även om graden av acceptansen varierar mellan länder 
(van Amsterdam & van den Brink, 2013). Det förefaller vara möjligt för vissa alkoholberoende 
personer att framgångsrikt kunna lära sig dricka kontrollerat. I ett flertal studier [2, 10 och 11] 
med längre uppföljningsperioder, 12 månader och längre, har dock personer med målsättningen 
kontrollerat drickande haft sämre utfall än personer med målsättningen helnykterhet (Adamson et 
al., 2010; Berglund et al., 2016; Miller et al., 1992; Moos et al., 2007).  Moos et al. (2007) och 
Miller et al. (1992) fann att ålder var signifikant associerat med framgång till att lyckas dricka 
kontrollerat.  Dessa personer hade högre medelålder. 
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Adamson och Sellman (2001) [6] tillät försökspersonerna att själva välja mål avseende 
alkoholkonsumtion och fann att yngre personer var mer benägna att dricka över angivna riktlinjer 
för kontrollerat drickande. Detta var associerat med sämre utfall, vilket tyder på att vårdprogram 
bör vara medvetna om att varierande preferenser avseende alkoholkonsumtion kan finnas mellan 
olika åldergrupper. Behandlare bör vägleda vårdtagare med att välja en lämplig målsättning 
avseende alkoholkonsumtionen. Moos et al. (2007) [10] fann ett signifikant samband mellan kön 
och utfall. Koerkel (2006) [7] fann inget signifikant samband mellan utfall och kön. I en tidigare 
studie av Sanchez-Craig, Spivak och Davila (1991) hade kvinnor ett signifikant bättre utfall med att 
uppnå ett kontrollerat drickande jämfört med män. Rosenberg (1993) påpekar dock i sin 
litteraturgenomgång att kön inte kan betraktas som en avgörande prediktor på grund av 
variationer i utfall mellan studier. Vidare forskning avseende utfall mellan kön vore lämpligt. 
 
En viktig faktor för att lyckas uppnå ett kontrollerat drickande förefaller vara alkoholberoendets 
svårighetsgrad. Orford och Keddie (1986a) har tidigare formulerat den så kallade 
belastningshypotesen. Resultatet i den här litteraturstudien ger stöd för påståendet att personer 
med högre beroendegrad har generellt svårare att lära sig dricka kontrollerat, . Miller et al. (1992) 
[2] fann att svårigheter med att dricka kontrollerat vid 12 månader efter avslutad behandling var 
signifikant associerat med sämre utfall vid 24 månader och senare uppföljningsperioder. Man drog 
också slutsatsen att personer som inte lyckats kontrollera sitt drickande efter 12 månader, även 
kommer att ha en sämre prognos för kommande år.  
 
Det bör poängteras att en viktig slutsats i ett flertal av studierna är att mål inte bör påtvingas 
individer och att vårdprogram inte exklusivt bör föreskriva helnykterhet, utan hänsyn till 
individens egna önskningar och beroendegrad. Denna slutsats är förenlig med social 
inlärningsteori (Bandura, 1986) som anger att individer är mer benägna att uppnå egna mål än 
påtvingade mål. Adamson et al. (2010) [9] menar att påtvingade mål kan leda till missnöje hos 
individen, vilket kan föranleda att individen i förtid väljer att avsluta behandlingen eller att en 
dålig relation uppstår mellan patienten och behandlaren. Miller et al. (1992) [2] fann att personer 
med målsättningen kontrollerat drickande var mindre benägna att benämna sig själva som 
”alkoholister” innan de påbörjade behandlingen. De var även mer benägna att förkasta 
målsättningen helnykterhet. Precis som övertygelsehypotesen föreslår, är det möjligt att dessa 
individer är mer övertygande om att ett kontrollerat drickande är ett uppnåeligt mål och att 
helnykterhet därför upplevs som ett mer osannolikt mål. Adamson och Sellman (2001) [6] 
beskriver att även om vägledning under behandling är viktigt är det sannolikt att individer själva 
kan avgöra deras målsättning för alkoholkonsumtion. I den randomiserade studien av Sanchez-
Craig et al. (1984) fördelades alkoholberoende individer till antingen en grupp för helnykterhet 
eller kontrollerat drickande. Studien visade att kontrollerat drickande var en mer tilltalande 
målsättning för de flesta av studiens deltagare och en majoritet i gruppen för helnykterhet 
utvecklade ett kontrollerat drickande på egen hand. Berglund et al. (2016) [11] fann dock att en 
samsyn avseende målsättning, mellan patient och vårdgivare inte var avgörande för 
behandlingsresultatet. 
 



29 
  

 
 

Exklusiva mål bör inte påtvingas individen innan påbörjad behandling. Det är viktigt att vägleda 
individer under behandlingen och ta hänsyn till deras beroendegrad och alkoholproblematik 
(Hodgkins et al., 1997) [3]. Dessa slutsatser är anmärkningsvärda med tanke på att etablerade 
behandlingsmetoder som exempelvis tolvstegsmetoden hävdar att alkoholberoende endast kan 
behandlas framgångsrikt med helnykterhet som mål. Enligt tolvstegsfilosofin är kontrollerad 
alkoholkonsumtion uteslutet och en omöjlighet för en alkoholberoende person. Visserligen är det 
troligtvis en realitet för många alkoholister, men påståendet är fortfarande en generalisering och 
kan liknas vid en falsk dikotomi, med tanke på att forskning visar att vissa alkoholberoende 
personerna framgångsrikt lyckats uppnå ett kontrollerat drickande.  
 
Det är svårt att göra en jämförelse av utfall mellan studier om kontrollerat drickande. Detta på 
grund stora metodologiska skillnader, vilket andra studier också uppmärksammat (Booth et al., 
1992; Rosenberg, 1993; Samson et al., 2010). Detta medför stora variationer i den operationella 
definitionen av kontrollerat drickande. Vissa studier definierar kontrollerat drickande utifrån 
kvantitet och frekvens avseende alkoholkonsumtion. Andra studier definierar det utifrån de fysiska 
och psykiska konsekvenser som alkoholkonsumtionen medför. I studien av Adamson et al. (2010) 
[9] definierades ett framgångsrikt utfall i gruppen helnykterhet som total avhållsamhet från 
alkoholkonsumtion. Ett kontrollerat drickande definierades som alkoholkonsumtion utan de 
problem som ett alkoholmissbruk medför. Detta innebär att olika kriterier för framgång användes 
för målsättningsgrupperna. Studien tog inte hänsyn till den livsomställning och eventuella 
problem som helnykterhet kan innebära för personer. Eftersom helnykterhet var mer vanligt bland 
de som hade den målsättningen var detta ett mer gynnsamt kriterium för dem och kan därmed ha 
påverkat resultatet. Forskning har påvisat att en förhöjd risk för ångest och depression föreligger 
bland personer som har en låg alkoholkonsumtion eller är helnyktra, jämfört med personer med 
en måttlig alkoholkonsumtion. Individer som utmärker sig själva som helnykterister har en särskilt 
förhöjd risk (Skogen, Harvey, Henderson, Stordal, & Mykletun, 2009). Om studiens design hade 
ändrats lite och ett likvärdigt kriterium implementerats för båda grupperna, hade detta kunnat 
generera ett annat utfall. Studien presenterar helnykterhet som en mer gynnsam målsättning, men 
egentligen hade både målsättningsgrupperna ett likartat utfall.  
 
I studien av Hodgkins et al. (1997) [3] definierades ett oproblematiskt drickande som 12 eller färre 
standardglas per vecka, men etanolmängden per standardglas definierades inte.  Definitionen av 
standardglas i andra studier kan närmast beskrivas som ytterligheter. Exempelvis definierade 
Adamson och Sellman (2001) [6] ett standardglas som 8 gram etanol. Detta utifrån riktlinjer 
föreskriva av en myndighet som motsvarade Folkhälsoinstitutet i Nya Zealand. I kontrast till detta 
definierade Koerkel (2006) [7] ett standardglas som 20 gram etanol. Även om ett kontrollerat 
drickande inte tydligt definierades i studien så drack de flesta patienterna alkohol på en 
hälsovådlig nivå 12 månader efter avslutad behandling. Detta oavsett om de var i gruppen för högt 
eller lågt beroende. Med hänsyn till hur kontrollerat drickande definierats i andra studier, mätt i 
antal standardglas per vecka, så förefaller ingen av grupperna ha uppnått ett kontrollerat 
drickande. Om ett standardglas dessutom hade definierats mer konservativt hade patienterna 
möjligtvis haft ett ännu sämre utfall, då antal standardglas per vecka potentiellt hade varit fler.  
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En potentiell svaghet hos ett flertal av studierna är att avhoppen var stora. En stor andel av 
deltagarna fanns inte tillgängliga för uppföljning och utfallet för dessa deltagare förblir okänt. I 
studien av Miller et al. (1992) [2] kunde 29 % av studiens deltagare in följas upp, vilket kan ha 
föranlett en övervärdering av resultaten. Andelen 19 % av deltagarna fanns inte tillgängliga för 
uppföljning i studien genomförd av Koerkel (2006), [7]. Berglund et al. (2016) [11] nämner att 
avhoppen var signifikant högre i gruppen för helnykterhet eftersom vårdprogrammet hade som 
policy att förstöra patienters journaler efter två år. En annan potentiell svaghet hos studierna 
presenterade i denna litteraturstudie är att mycket data insamlats genom självskattningsformulär. 
Men eftersom data vanligtvis även insamlats från utsedda informanter, torde uppgifternas 
reliabilitet och validitet ha stärkts. 
 
För detta examensarbete är den valda undersökningsmetoden en litteraturstudie. Fördelen med en 
litteraturstudie är det möjliggör en överskådlig förståelse över kunskapsområdet som studien 
ämnar undersöka. En nackdel består dock i bristen av kontroll över urvalet och den design som 
tillämpades i studierna. Denna litteraturstudie har redogjort för utfallet av kontrollerat drickande 
för alkoholberoende personer utifrån resultatet i elva artiklar. Eftersom ett flertal studier [1, 2, 3, 
4, 5 och 7] använde olika vårdprogram inriktade på beteendeterapi är det svårt att dra en slutats 
om den unika effekten som målsättningen kontrollerat drickande hade på utfallet. Resultatet kan 
inte heller påvisa huruvida kontrollerat drickande har bättre effekt på utfallet än andra explicita 
behandlingsmål, exempelvis helnykterhet. Det fanns även stora metodologiska skillnader, 
varierande uppföljningsperioder, deltagarantal och syften, mellan studierna. Dessa skillnader gör 
att generaliserbarheten blir försvagad. Eftersom försökspersonerna i vissa studier [6 och 10] var lätt 
till måttligt alkoholberoende är det svårt att generalisera resultatet i studierna till en population 
med tyngre alkoholberoende. Men detta är en svaghet som studiernas författare själva lyfter frm.  
 
Alkoholberoendets negativa konsekvenser och destruktivitet är välkänd. Trots detta är det få 
personer som får vård eller söker vård för alkoholberoende, så få som 8 – 15 % enligt vissa studier 
(Compton, Thomas, Stinson, & Grant, 2007; Cohen, Feinn, Arias, & Kranzler, 2007). Forskning 
har visat att kontrollerat drickande kan vara ett mer acceptabelt mål bland alkoholberoende 
personer (Adamson & Sellman, 2001; Sanchez-Craig, 1984). Helnykterhet har sedan 1950-talet 
varit ett dominerade behandlingsmål för alkoholism och är det än i dag (van Amsterdam & van 
den Brink, 2013). Fortsatt forskning och utvärdering av kontrollerat drickande som alternativt 
behandlingsmål är därför nödvändig. Ett förslag till framtida forskning är en randomiserad studie 
med olika behandlingsmodeller, ämnad att undersöka påtvingade och självbestämda mål för 
alkoholberoende personer. Utgången av den dikotoma målsättningen helnykterhet och 
kontrollerat drickande bör vidare undersökas. Målsättning avseende alkoholkonsumtion bör vara 
väl definierad utifrån ett evidensbaserat kriterium. Studien bör även ha fler och längre 
uppföljningsperioder eftersom ett flertal studier i dag är begränsade till ett till två år.  
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Bilaga – Översiktstabell 

         Artikel  Problem/Syfte          Metod        Resultat 
Titel: A follow-up study 
of problem drinkers 
offered a goal choice 
option 

 
Författare: Booth, Dale, 
Slade och Dewey 
 
Tidskrift: Journal Of 
Studies On Alcohol 
 
Årtal: 1992 

Studiens syfte var 
undersöka utfallet av 
ett vårdprogram 
inriktat på 
beteendeterapi som 
medgav både 
helnykterhet och 
kontrollerat 
drickande som 
målsättning. Ett 
annat syfte var att 
identifiera 
prediktorer 
associerade med 
utfallet 

Urval: 100 
försökspersoner. 
 
Data insamlades via 
biokemiska 
undersökningar, 
blodprover, hembesök 
eller via telefon samt 
intervjuer. 
 
Kvantitativ analys. 

27 % kategoriserades 
i kategorin lyckat, 35 
% i delvis lyckat och 
38 % i kategorin för 
misslyckat. Patienter 
i kategorin lyckat 
utfall var både 
patienter med 
helnykterhet och 
kontrollerat 
drickande. Inga 
skillnader kunder 
påvisas mellan 
gruppen för 
kontrollerat 
drickande och 
helnykterhet.  

Titel: Long-term follow-
up of behavioral self-
control training 

 
Författare: Miller, 
Leckman, Delaney och 
Tinkcom 
 
Tidskrift: Journal Of 
Studies On Alcohol  
 
Årtal: 1992 

Syftet var att 
undersöka utfallet av 
fyra olika grupper 
som genomgått 
behavioral self-
control training efter 
3 ½, 5, 7 och 8 år. 
Specifikt ämnade 
studien även 
undersöka utfallet ett 
behandlingsprogram 
där kontrollerat 
drickande var en 
tillåten målsättning.   

Urval: 141 
försökpersoner.  
 
Data insamlades genom 
strukturerade intervjuer, 
blodprov och kognitiva 
tester. 
 
Kvantitativ analys. 

23 % av patienterna 
klassificerades som 
helnyktra. 14 % 
uppnådde ett 
kontrollerat 
drickande. 30 % av 
patienterna 
klassificerades 
somoförbättrade.  
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Titel: Drinking goal 
selection in behavioral 
self-management 
treatment of chronic 
alcoholics 

 
Författare: Hodgins, 
Leigh, Milne och 
Gerrish. 
 
Tidskrift: Addictive 
Behaviors. 
 
Årtal: 1997 

Syftet var studera 
utfallet av individuell 
målsättningen 
alkoholkonsumtion 
vid behandling av en 
grupp kroniska 
alkoholister. Ett 
annat syfte var att 
studera relationen 
mellan målsättning 
och utfall.  

Urval: 106 kroniska 
alkoholister, 28 kvinnor 
och 78 män. 
 
Behandlingen var 
inriktad på self-
management training. 
 
Data insamlades genom 
tester av kognitiva 
funktionen, 
strukturerade intervjuer, 
självskattningsformulär 
och dagböcker där 
alkoholkonsumtionen 
hade dokumenterats. 
 
Kvantitativ analys. 
 
  

53 % av 
försökspersonerna i 
gruppen för 
helnykterhet hade ett 
framgångsrikt utfall, 
varav 9 % av 
försökpersonerna i 
gruppen för 
kontrollerat 
drickande 
klassificerades som 
framgångsrika.   

Titel: A randomized 
controlled trial of 
moderation-oriented cue 
exposure 

 
Författare: Heather. 
Brodie, Wale, 
Wilkinson, Luce, Webb 
och McCarthy 
 
Tidskrift: Journal Of 
Studies On Alcohol  
 
Årtal:  2000 

Syftet var att 
undersöka hur 
effektiv 
tilläggsmodulen 
”moderation-
oriented cue 
exposure” är vid 
behandling av 
alkoholberoende 
personer.  
Målsättningen för 
behandlingen var 
kontrollerad 
alkoholkonsumtion.  

Urval: 91 
alkoholberoende 
personer. 
Försökspersonerna, 
anvisades slumpmässigt 
till två olika 
behandlingsmetoder.  
 
Data insamlades via 
självskattningsformulär 
som jämfördes med 
levervärden. 
 
Kvantitativ analys. 

Ingen signifikant 
skillnad fanns i 
resultat mellan de 
två olika 
behandlingsmetoder
na. 7 % av 
försökspersonerna i 
respektive grupp 
drack kontrollerat 
och  
3 % var helnyktra. 
Sammantaget 
kategoriserades 24 % 
av samtliga 
försökspersonerna i 
utfallskategorin för 
kontrollerat 
drickande och 
helnykterhet. 
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Titel: Efficacy of 
moderation-oriented cue 
exposure for problem 
drinkers 

 
Författare: Dawe, Rees, 
Mattick, Sitharthan och 
Heather 
 
Tidskrift: Journal Of 
Consulting And 
Clinical Psychology 
 
Årtal: 2002  

Syftet var att 
utvärdera och 
jämföra ett 
behandlingsprogram 
med cue-exposure 
med ett program 
inriktat på kognitiv 
beteendeterapi. 
Målsättningen för 
båda 
behandlingsgruppern
a var kontrollerat 
drickande.  

Urval: 100 
försökspersoner. 
 
Data insamlades med 
diverse självskattnings- 
och frågeformulär. 
 
Kvantitativ analys. 

Ingen signifikant 
skillnad mellan de 
två 
behandlingsgruppern
a avseende 
alkoholkonsumtion. 
18 % av alla 
försökspersonerna 
uppnådde ett 
kontrollerat 
drickande. 

Titel: Drinking goal 
selection and treatment 
outcome in out-patient 
with mild-moderate 
alcohol dependence 
 
Författare: Studie 6. 
Drinking goal selection 
and treatment outcome 
in out-patient with mild-
moderate alcohol 
dependence (Adamson 
& Sellman, 2001). 
 
Tidskrift: Drug & 
Alcohol Review 
 
Årtal: 2001 

Syftet var att utöka 
förståelsen kring 
målsättning avseende 
alkoholkonsumtion 
och behandlingens 
utgång.  
 
Målsättningen för 
behandlingen var 
antingen 
helnykterhet eller 
kontrollerat 
drickande..  

Urval: 125 
försökspersoner 
rekryterades för en 
randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Data insamlade med 
strukturerade intervjuer, 
självskattningsformulär 
och informanter som 
försökspersonerna 
utsåg.  
 
Kvantitativ analys. 

Ingen signifikant 
skillnad fanns i utfall 
mellan 
målsättningsgruppen 
kontrollerat 
drickande och 
helnykterhet.  22,5 
% i gruppen för 
kontrollerat 
drickande drack 
inom riktlinjerna. 
Ca 32.% i gruppen 
för helnykter 
uppnådde också en 
kontrollerad 
alkoholkonsumtion.  
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Titel:  Behavioural self-
management with 
problem drinkers: One-
year follow-up of a 
controlled drinking 
group treatment 
approach 
 
Författare: Koerkel 
 
Tidskrift: Addiction 
Research & Theory  
 
Årtal: 2006 

Syftet var att studera 
ett vårdprogram med 
en inriktning på 
behavioural self-
control training 
bland olika 
subgrupper av 
försökspersoner och 
undersöka utfallet av 
målsättningen 
kontrollerat 
drickande.   
 

Urval: 53 
försökspersoner. 
 
Data insamlades med 
medicinska 
undersökningar, 
strukturerade intervjuer, 
biomarkörer, 
självskattningsformulär 
och dagböcker.  
 
Kvantitativ analys.  

Samtliga 
försökspersoner 
reducerade sin 
alkoholkonsumtion 
signifikant. Båda 
beroendegrupperna 
hade dock 
alkoholkonsumtion 
som översteg ett 
riktlinjer för 
kontrollerat 
drickande.  

Titel: 
Accounting for self-
selected drinking goals i
n the assessment of 
treatment outcome   
 
Författare: Al-Otaiba, 
Worden, McCrady och 
Epstein 
 
Tidskrift: Psychology Of 
Addictive Behaviors 
 
Årtal: 2008 

Syfte var att studera 
utfallet av 
självbestämda mål 
för 
alkoholkonsumtion 
och utfallet mellan 
målsättningen 
helnykterhet och 
kontrollerat 
drickande.  

Urval: 57 
försökspersoner.  
 
Data hämtades från en 
randomiserad studie där 
försökspersoner ingick 
och där syftet var att 
jämföra två olika former 
av kognitiv 
beteendeterapi, 
individuell terapi eller 
parterapi. 
Självskattningsformulär 
användes.  

Gruppen för 
kontrollerat 
drickande uppnådde 
sina mål 64.1 % av 
alla veckor. Ingen 
signifikant skillnad i 
utfall mellan 
grupperna avseende 
måluppfyllelse efter 
avslutad behandling.  

Titel:  Initial Preference 
for Drinking Goal In 
Treament of Alcohol 
Problem 
 
Författare: Adamson, 
Heather, Morton och 
Raistrick 
 
Tidskrift: Alcohol And 
Alcoholism 
 
Årtal: 2010 

Syftet var att 
undersöka utfallet 
mellan två olika 
behandlingsgrupper 
med antingen 
målsättningen 
helnykterhet eller 
kontrollerat 
drickande samt hur 
initial målsättningen 
påverkade utfallet. 

Urval: 702 
försökspersoner. 
 
Data insamlades via 
intervjuer, fråge- och 
självskattningsformulär. 
 
Kvantitativ analys.  
 
. 

23.8 % av gruppen 
för kontrollerat 
drickande hade ett 
framgångsrikt utfall 
vid 12-
månadersuppföljni-
ngen. Cirka 10 % av 
personerna i denna 
grupp hade uppnått 
ett kontrollerat 
drickande. 
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Titel: Problem-free 
drinking over 16 years 
among indivudals with 
alcohol use disorders 
 
Författare: Ilgen, 
Wilbourne, Moos, & 
Moos 
 
Tidskrift: Drug And 
Alcohol Dependence  
 
Årtal: 2008 

Syftet var att studera 
förekomsten av 
personer som var 
helnyktra eller hade 
en kontrollerad eller 
skadlig 
alkoholkonsumtion 
vid 1, 8 och 16 år 
efter att ha sökt hjälp 
för alkoholrelaterade 
problem. 

Urval: 420 
försökspersoner.  
 
Data insamlades via 
olika fråge- och 
självuppskattningsformu
lär. 
 
Kvantitativ analys.  

16 % av 
försökspersonerna 
drack kontrollerat 
vid 1-
årsuppföljningen och 
drack oförändrat vid 
8-åtsuppföljningen. 
21 % drack 
kontrollerat vid 16-
årsuppföljningen.  

Titel: Is There a Need 
for Congruent 
Treatment Goals 
Between Alcohol-
Dependent Patients and 
Caregivers? 
 
Författare: Berglund, 
Svensson, Berggren, 
Balldin och Fahlke 
 
Tidskrift: Alcoholism, 
Clinical And 
Experimental Research  
 
Årtal: 2016 

Syftet var att 
undersöka huruvida 
det är nödvändigt att 
målsättningen med 
alkoholkonsumtion 
samstämmer mellan 
patienten och 
vårdprogrammet. 
Två olika 
vårdprogram 
jämfördes med 
antingen målsättning 
helnykter eller 
kontrollerat 
drickande. 

Urval: 201 patienter.  
 
Data insamlades via 
strukturerade intervjuer, 
fråge- och 
självuppskattningsformu
lär. 
 
Kvantitativ analys.   

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
patienter som hade 
överensstämmande 
mål och de som inte 
hade 
överensstämmande 
mål med 
vårdprogrammet. . 
54 % av patienterna 
i gruppen för 
kontrollerat 
drickande uppnådde 
sitt mål. 

 
 


