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FÖRORD 

Vi vill rikta ett varmt tack till intervjupersonerna som gjort denna studie möjlig att 

genomföra. Deras berättelser kan ses som en sorts framgångsberättelser och är något vi 

kommer att bära med oss in i vårt framtida yrkesliv. Ett stort tack till er!  

Många andra som funnits med under resans gång vill vi också tacka – ingen nämnd och ingen 

glömd! Vi vill också tacka vår handledare Klas Borell för tips och råd på vägen!  

Tack också till Stig-Arne Berglund för inspiration och tips inledningsvis! 

Vi vill även passa på att ge varandra ett tack för ett gott samarbete på denna resa!  

 

Vi vill inleda med några tänkvärda ord: 
  

Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, 

en kommer utifrån 

och där de möts har man en chans att få se sig själv. 

 

                           Tomas Tranströmer (ur Preludier) 
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1. Inledning 

Bakgrund 
Vändpunkter, exitprocesser, livsstilsförändringar – vad man än kallar det som får människor 

att vända blad, byta spår, förändra sitt liv till det bättre – är  ett högintressant ämne, inte minst 

för oss som kommer att arbeta med människor inom socialt arbete. Det är viktigt att ha 

kunskap om hur olika vändpunktsprocesser ser ut i olika livssituationer.  En studie som är 

intressant och tämligen unik i detta sammanhang är Helen Rose Fuchs Ebaughs (1988) 

empiriska studie om vändpunktsprocesser. Studien visar att även om typen av vändpunkter 

skiftar så är processen i sig identifierbar och liknande för alla. Det finns med andra ord 

liknande mönster oavsett vilka roller som lämnas. 

 

Rollförändringar är typiska för ett modernt samhälle. Människor går in i och ut ur äktenskap 

och går under sitt liv in i och ut ur yrken. I Fuchs Ebaughs klassiska undersökning studeras 

dessa för det moderna samhället typiska rollförändringar tillsammans med uppbrott från mera 

problematiska livssituationer (till exempel före detta fångars rollförändringar). Avsikten med 

denna uppsats är dock att helt och hållet fokusera på människor som bryter upp från en 

problematisk livssituation, det vill säga att renodla uppmärksamheten på fall som är relevanta 

för socialt arbete.  
 

Att synliggöra alternativ och att hjälpa en människa att upptäcka och utveckla sina egna 

resurser – inse att klienten är expert på sitt eget problem och själv sitter inne med lösningen 

på det – är av stor vikt för oss inom socialt arbete, vilket bland annat Berglund (2000) och 

Claezon (2004) poängterar. Människors berättelser är betydelsefulla; bara att sätta ord på sina 

upplevelser har en terapeutisk verkan; genom berättandet konstruerar vi vår verklighet, vilket 

är en livslång process. Vad förändrar? Genom att fördjupa och utveckla samarbetet med den 

person det handlar om kan människans självläkande förmåga och förändringskraft komma 

fram (ibid.).  
 

Att lyssna på människor som lärt sig hantera sina svårigheter, är givande inte minst i 

metodutveckling. Ett paradigmskifte inom socialt arbete verkar vara på gång från 

problemfokusering till ett mera salutogent synsätt, vilket gör vårt ämne i högsta grad aktuellt. 

Vår förhoppning är att denna uppsats kan bidra till ökad kännedom och förståelse inom socialt 

arbete om vad som kan vara till hjälp för människor i vändpunktsprocesser. 
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Problemformulering  
Istället för att fokusera på problembilder och söka orsaker till problemen, som så ofta görs 

bland annat inom socialt arbete, vill vi flytta fokus till vad som kan fungera, det vill säga ett 

möjlighetsperspektiv. Vad är det som får en människa att lämna en problematisk 

livssituation? Handlar det om spontanläkning, tidens gång, omgivningen, betydelsefulla 

människor, behandling eller en kombination av allt detta?     
 

Vårt huvudsyfte är att belysa vändpunkter och uppbrottsprocesser hos människor som brutit 

upp från problematiska livssituationer. 

Vad var det som gjorde att en människa valde att bryta upp och byta väg i livet? 

Vi vill också undersöka om det finns likheter i olika vändpunktsprocesser, några 

gemensamma nämnare.    

Dessutom är förhoppningen att öka kännedomen om och förståelsen av vad som kan hjälpa 

människor i deras strävanden att bryta upp ur problematiska livssituationer. Sådan kunskap är 

rimligen av centralt intresse inom socialt arbete. 

 

Vi har valt att avgränsa oss till att titta på vändpunkten och livet efteråt (Fuchs Ebaughs tredje 

och fjärde fas) och inte gå in så mycket på hur vägen in i problematiken såg ut. Det finns 

redan mycket forskning kring problembilder och mindre forskning kring skyddsfaktorer och 

förändringsstrategier. Förhoppningsvis kan vi bidra till ökad förståelse av och kunskap om de 

vändpunktsprocesser som människor i olika livssituationer genomgår.  

I uppsatsen används begreppen vändpunktsprocess och uppbrottsprocess synonymt.  

 

Uppsatsens disposition   
Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Inledningskapitlet ger en bakgrund till uppsatsens ämne. I 

kapitel två kommer val av metod och urval att presenteras och motiveras. I kapitlet ingår 

också en diskussion om tillvägagångssätt, liksom generaliserbarhet, metodproblem och etiska 

överväganden. Kapitel tre presenterar uppsatsens teoretiska utgångspunkter som utgör 

underlag för analysen. Den centrala utgångspunkten är Helen Rose Fuchs Ebaughs modell om 

uppbrottet som process. Därefter, i kapitel fyra, redovisas det empiriska materialet, där 

resultatet av intervjuerna presenteras i två teman, vändpunkten och vägen ut. Resultatdelen 

har getts stort utrymme i uppsatsen, eftersom det är intervjupersonernas berättelser som är det 

unika i vårt material. Analysen av empirin presenteras och diskuteras i kapitel fem. 
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2. Material och metod 

Val av metod  
Den metod som används är kvalitativ och livshistorisk. Låt oss börja med att säga något om 

innebörden av en livshistorisk ansats. Ett livshistoriskt angreppssätt motiveras av att 

människors definitioner av sig själva och sin livsvärld förändras över tid, vilket är det slags 

livsförändringar som är av intresse i denna uppsats. Människor skriver om sin livsberättelse 

gång på gång under livet vilket gör den till en efterhandskonstruktion. Vad som varit viktigt 

och avgörande i processen utkristalliseras först i efterhand. Den berättelse man skapar av sitt 

liv kan också utgöra ett stöd som kan bidra till att befästa förändringen (Lundby, 2002, 

Berglund, 2000). Människor framställer sig själva och världen i de berättelser som skapas 

tillsammans med andra. Att berätta är helande och meningsskapande menar bland annat 

Carola Skott (2004).  

 

Vändpunkter kan vara såväl positiva som negativa. Det är dock de positiva aspekterna vi valt 

att fokusera på och som vi ser ett värde i att lyfta fram. Vi vill koncentrera oss på det som 

fungerat, och som varit värdefullt i vändpunktsprocessen för intervjupersonerna. 

Vi har intervjuat fyra personer som genomgått vändpunkter av olika slag inom olika områden; 

missbruk, misshandelsrelation, kriminalitet och panikångest. Fokus ligger på vad det var som 

gjorde att personerna tog det avgörande steget till förändring och processen kring det. 

 

Intervjuerna är relativt lite strukturerade, det vill säga inte styrda av detaljerade frågor utan 

snarare av en allmän tematik: vändpunkten och vägen ut. 

Intervjuerna inleddes med öppna frågor kring detta tema och intervjupersonernas berättelser 

fick sedan styra det fortsatta arbetet. Tanken var att så öppet som möjligt lyssna till 

intervjupersonernas berättelser och därefter försöka förstå sammanhang. Syftet med en 

kvalitativ intervju är att försöka förstå världen ur de intervjuades synvinkel och sträva efter att 

se den som intervjupersonerna upplever den (Kvale, 1997). Den analytiska ansatsen är 

inspirerad av Grounded Theory, som enligt Fuchs Ebaugh (1988) är lämplig när man vill 

belysa sociala processer såsom rollutträden. Det bör dock understrykas att det inte, inom 

ramen för ett begränsat uppsatsarbete, varit möjligt att genomföra den successiva 

urvalsprocess för intervjuer som också är typisk för Grounded Theory, det vill säga en 

urvalsprocess där ett första urval ger upphov till ytterligare urval, efterhand som nya data 

samlas in och analyseras. 
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Urval 
Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med fyra personer som har gått igenom 

vändpunktsprocesser från olika problematiska livssituationer och därigenom få ta del av deras 

upplevelser och erfarenheter. Urvalet är teoretiskt motiverat, det vill säga det handlar om ett 

strategiskt urval som gjorts för att finna människor med dessa erfarenheter. Idealt sett görs, 

som nämnts ovan, sådana strategiska urval etappvis, men i och med att tiden för 

uppsatsarbetet var begränsad så fanns inte den möjligheten. Förutom att personerna hade 

erfarenhet från ett uppbrott, så fanns också en önskan om att det skulle ha gått en tid sedan 

själva uppbrottet. Anledningen till detta var att vi önskade att intervjupersonerna skulle ha fått 

en viss distans till sitt uppbrott. Fyra intervjupersoner ansåg vi skulle ge ett rimligt 

arbetsmaterial för denna kvalitativa uppsats. Det kan i detta sammanhang till och med vara en 

fördel att koncentrera sig på ett fåtal personer när syftet är att frilägga återkommande mönster. 

Exempel på en sådan ansats finner vi i Freuds och Piagets fallstudier vilka bidragit till 

psykologins historia (Kvale, 1997:98).  
 

Tre kvinnor och en man har intervjuats och kontakt med dem har tagits via fyra föreningar: 

Anonyma Alkoholister (AA), Kvinnojouren, Kriminellas revansch i samhället (KRIS) och 

Ångestsyndrom-sällskapet (ÅSS). Tanken var från början att intervjua lika många kvinnor 

som män, så blev det dock inte, vilket kanske kan ha påverkat analysen ur ett 

genusperspektiv. Att det blev just nämnda föreningar som kontakten togs med, handlar dels 

om att få en kontakt med intervjupersoner och dels om att deras verksamheter är relevanta för 

det sociala arbetet. Vi är medvetna om att eftersom personkontakterna har knutits via 

föreningar så kan det ha påverkat urvalet och därmed även de svar vi har fått på frågorna. Det 

som var betydelsefullt var dock att få berättelser från personer som gjort ett uppbrott från 

olika problematiska livssituationer.  

 

Tillvägagångssätt 
I samband med att intervjupersonerna blev tillfågade om att delta, fick de också ett 

intervjubrev (se bilaga 1). En intervjuguide (se bilaga 2) med halvstrukturerade frågor 

formulerades kring två teman: vändpunkter och vägen ut. För att få reda på hur 

intervjufrågorna uppfattades testades de i förväg på två personer som inte ingått i studien. 

Fördelen med halvstrukturerade frågor är att intervjupersonerna relativt fritt kan berätta om 

sina upplevelser och tankar och att de inte behöver vara låsta vid ett strikt strukturerat 

frågeformulär (Kvale, 1997). Möjligheten att låta frågorna följa intervjupersonernas svar 
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motiverade också valet (ibid.). Ett antal frågor formulerades under varje tema och 

uppföljningsfrågor ställdes allteftersom under intervjutillfällena, som ”Vill du utveckla det?”, 

”Kan du berätta något mera om det?” Den ursprungliga intervjuguiden har använts i samtliga 

intervjuer. Båda författarna deltog vid intervjutillfällena. Intervjuerna pågick i drygt en timme 

och spelades in med en diktafon eftersom vi ville koncentrera oss på samtalet med 

intervjupersonerna utan att behöva anteckna samtidigt eller försöka hålla det i minnet. Trots 

vetskapen om att en inspelning av samtal kan ha en hämmande effekt på intervjupersoner, har 

vi valt det alternativet för att stärka objektiviteten och för att kunna gå tillbaka och lyssna. 

Samtliga intervjuer har genomförts med intervjupersonernas samtycke och redan i 

intervjubrevet fanns information om att vi önskade spela in intervjusamtalet. De bandade 

intervjuerna transkriberades (för vidare diskussion se Kvale, 1997). 

  

Samtliga intervjuer inleddes på samma sätt. Information gavs om intervjuns uppläggning  

(vem som skulle hålla i intervjun, om att deltagandet var frivilligt och att  de när som helst 

under studiens gång kunde välja att avbryta sin medverkan). Vi informerade också om 

konfidentialitet och att de hade möjlighet att ”passa” frågor som inte kändes bra att svara på.  

Vi berättade vidare för intervjupersonerna att de kunde få tillgång till utskrivna intervjuer och 

ges möjlighet att kommentera dessa, vilket också en av intervjupersonerna begärde. Slutligen 

informerade vi om att den färdiga uppsatsen skulle skickas till dem och samtliga önskade få 

det färdiga arbetet.  

 

Praktiskt sett har intervjuerna genomförts på följande sätt. En av oss har varit huvudansvarig 

för samtalet med intervjupersonen. Samtidigt har den andra sökt fånga upp vad som skett, 

observerat mimik och kroppsspråk, reflekterat och kommit med följdfrågor. Intervjuerna 

genomfördes i ett rum på vårt lärcenter. Platsen för intervjun har betydelse för att de 

intervjuade ska känna sig trygga skriver bland annat Claezon (2004) om. De fick själva välja 

plats och tid för intervjun i möjligaste mån. Vi har försökt skapa en välkomnande miljö 

genom en informell och trevlig atmosfär, bland annat genom att bjuda på fika. 

Intervjupersonerna fick också först välja plats vid bordet.  

 

Under hela arbetsprocessen har vi haft uppsatsens syfte och frågeställningar i åtanke för att 

tillförsäkra oss att vi undersöker det vi avser att undersöka. Transkribering, resultat- och 

rapportredovisning har utförts av författarna tillsammans. Vi har diskuterat våra tolkningar 
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och reflektioner med varandra under arbetets gång, vilket borde de ha ökat uppsatsens 

tillförlitlighet och pålitlighet (Kvale, 1997).  

Intervjupersonernas namn och andra igenkänningstecken har förändrats för att bättre kunna 

tillgodose kraven på konfidentialitet. Citaten som finns med har valts efter etiska 

övervägningar om deras nytta respektive eventuell skadeverkning för intervjupersonerna 

(Kvale, 1997). 

 

Generaliserbarhet 
En vanlig kritik av kvalitativa studier med ett fåtal intervjupersoner är att det kan vara svårt 

att generalisera (Kvale, 1997). Kvale menar dock att det ligger en paradox i detta om man 

tittar på psykologins historia och nämner, vilket vi tidigare berört, Freuds och Piagets 

banbrytande studier som exempel. En fördel med att koncentrera sig på ett fåtal personer kan 

vara att upptäcka återkommande mönster (för vidare diskussion se Kvale, 1997). Syftet med 

en kvalitativ intervju är som tidigare nämnts att försöka förstå världen ur de intervjuades 

synvinkel. I detta perspektiv blir frågan om generaliserbarhet i kvalitativ forskning mindre 

intressant. I analysen av resultaten gjordes jämförelser med tidigare forskning på området. Vi 

har gjort ett nedslag i intervjupersonernas liv, vilket kan ses som en  brist – men syftet är inte 

att generalisera utan att illustrera och belysa konkreta fall för att på denna grundval komma 

fram till en problematisering som kan vara användbar för kommande, mera representativ 

forskning. 

 

Som tidigare nämnts kan uppsatsens resultat inte generaliseras. En ytterligare, men 

ofrånkomlig begränsning handlar om uppsatsens tillbakablickande ansats. Det är inte 

uppbrottsprocesser som sådana, utan individers tolkningar av dessa som studeras. För att 

studera processer i sig hade en tids- och resurskrävande longitudinell ansats varit nödvandig, 

det vill säga en ansats som inte är möjlig att genomföra under ett begränsat uppsatsarbete.  

 

Etiska överväganden 
De etiska överväganden som gjorts har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002). Avsikten har varit att värna intervjupersonernas integritet. Ett informationsbrev 

lämnades till intervjupersonerna före intervjutillfället. I detta brev klargjordes studiens syfte 

och information gavs om att deltagandet i den var frivilligt. Intervjupersonerna utlovades 

konfidentialitet och att de när som helst skulle kunna avbryta sin medverkan. Brevet innehöll 

även information om hur själva intervjusituationen skulle se ut, de tänkta tidsramarna, att 
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intervjun spelades in samt att båda författarna skulle närvara. Inspelningen förstörs då studien 

har genomförts. Ett annat etiskt övervägande vi gjorde var att utforma frågorna i 

intervjuguiden så att de inte skulle upplevas som kränkande. Vid urvalet önskades som 

tidigare nämnts att en tid skulle ha förflutit sedan uppbrottet för att personerna skulle ha fått 

en distans till det och inte vara mitt inne i en uppbrottsprocess. I slutet av varje intervju erbjöd 

vi att skicka intervjupersonerna ett exemplar av den färdiga uppsatsen.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter           

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter som utgör underlag för 

analysen. Den centrala utgångspunkten är Helen Rose Fuchs Ebaughs modell om uppbrottet 

som process tillsammans med sociologisk rollteori och ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv.  

 

Roller och symbolisk interaktionism 
Att byta roll är en vanlig företeelse för de flesta människor i dagens moderna samhälle – i   

motsats till förr då människor vanligtvis spenderade sina liv i ett äktenskap, hade ett yrke och 

under hela sitt liv levde på en och samma geografiska plats. Människor som lever i dagens 

samhälle tenderar att byta roller många gånger under sin livstid: de går in i och ut ur 

äktenskap, byter yrken och flyttar mellan olika geografiska platser. Rollförändringar av det 

här slaget har länge intresserat sociologer och andra samhällsvetare. Helen Rose Fuchs 

Ebaughs (1988) studie av rollförändringar är ett i detta sammanhang centralt arbete. Den utgår 

från klassisk sociologisk rollteori där namn som Mead, Goffman och Merton är centrala. 

Fuchs Ebaugh studerar många av dessa för det moderna samhället typiska rollförändringar 

men också mera dramatiska uppbrott från mera problematiska livssituationer, till exempel 

före detta fångars rollbyten. Fuchs Ebaugh anser det lika viktigt att förstå vad ett utträde ur en 

roll kan innebära som att förstå hur socialisering in i en roll ser ut, av den orsaken att det är så 

vanligt med rollbyten i dagens samhälle. Socialiseringsprocessen är för övrigt väl beskriven 

av många forskare. Fuchs Ebaugh har en egen, personlig erfarenhet av att byta roller, av att 

vara ett ex. Hon lämnade ett liv som katolsk nunna till förmån för livet som maka, mor och 

professor i sociologi. Men vi återkommer till Fuchs Ebaugh och hennes uppbrottsteori längre 

fram i denna teoridel.  

 

 Låt oss först säga något mera generellt om sociologisk rollteori. 
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 Begreppet roll är centralt inom sociologin och anger allmänt sett de förväntningar, normer 

och regler som är associerade med en social position eller uppgift (Giddens, 2003). Trost och 

Levin (2004) talar om ”den generaliserade andre” (ett begrepp som Mead utvecklade) som 

kan sägas vara de internaliserade normerna – de normer som så att säga ”sitter i ryggmärgen” 

och som används i givna situationer och sammanhang.  

En roll är definierad innan individen går in i den och förbinder individen med det omgivande 

sociala systemet. Samhället kan därmed ses som ett stort nätverk av relaterade roller som fylls 

av människor som dessutom var för sig innehar flera olika roller (Giddens, 2003).  

 

Den symboliska interaktionismen är det sociologiska perspektiv som företrädesvis används 

när roller och rollförändringar studeras. Symbolisk interaktionism (SI), handlar, som 

beteckningen antyder, om sociala interaktioner. I det symboliskt interaktionistiska 

perspektivet ses rollbeteenden som aktiva och dynamiska processer. Det är i en ständig 

samspelsprocess med omgivningen som människor lär sig förstå och anta sociala roller och 

skapa sin identitet. Detta gäller socialt accepterade roller såväl som avvikarroller. Om sociala 

roller och identiteter markerar likheter människor emellan, så är den personliga identiteten 

något som skiljer människor åt. Människans ständiga förhandling med omvärlden formar 

hennes upplevelse av sig själv, genom avläsning av andra människor och tolkningar utifrån 

språk och gemensamma symboler. Människan konstruerar sin verklighet utifrån gällande 

förutsättningar och social kontext (Giddens, 2003). Så kallade signifikanta andra, viktiga 

personer i människors liv, har stor betydelse i detta sammanhang.  

 

I samspelet mellan människan och samhället sammankopplas  personliga och offentliga 

världar (Giddens, 2003). Trost och Levin (2004) menar att SI är ett bra redskap för att studera 

mänskligt beteende och mänskligt gruppliv det vill säga människan och gruppen som 

samhällsdelar. Människor är gruppvarelser och interagerar med varandra. 

Vi finner SI användbar i vår studie eftersom människors subjektiva upplevelser och 

erfarenheter bara kan definieras av de berörda personerna själva.  
 

Exitprocessen  
I sin bok Becoming an Ex (1988) beskriver Helen Rose Fuchs Ebaugh en uppbrottsmodell 

som visar att ett rollutträde ofta är en process i olika faser. 

 Vändpunktsprocessen, the process of role exit, innebär processen att lämna en roll som är 

central för en individs identitet och förnyandet av identiteten i en ny roll som även inkluderar 
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individens ex-roll. Detta är en social process som sker över en tidsperiod som kan vara olika 

lång (Fuchs Ebaugh, 1988). Typen av vändpunkter skiftar, men processen i sig är identifierbar 

och liknande för alla, det finns vissa drag som är generella oavsett om det är en nunna som 

bestämmer sig för att lämna klosterlivet, eller om det är en kriminell som bestämt sig för att 

sluta begå brott. Modellen är empiriskt grundad och utgår från klassisk sociologisk rollteori. Den 

bör förstås som en tänkbar händelseutveckling där de olika faserna inte nödvändigtvis behöver 

följa ett exakt och förutsägbart schema. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 185 

personers berättelser om sina uppbrott/utträden från olika roller och deras ansträngningar vid 

bildandet av före detta (ex-) roller. Med före detta roller (ex-roller) åsyftas hur ens förflutna 

identitet ligger kvar och påverkar hur man ser och presenterar sig själv i sin nuvarande identitet.  

Bland intervjupersonerna finns ex-nunnor, -lärare, -läkare, -poliser, människor som tillhört en 

religiös eller politisk ideologi, ex-alkoholister, -interner, -prostituerade, transsexuella som har 

bytt kön och mödrar utan vårdnad om sina barn (ibid.).  

 

Hedin och Månsson kommenterar att det i materialet finns en viss dominans av rollutträden 

bland intervjupersonerna som handlar om uppbrott från det socialt etablerade samhället, till 

exempel fler i form av yrkesbyten än om stigmatiserade sådana (Hedin & Månsson, 1998). 

Trots det och att uppbrotten tagit olika lång tid, om detta skett i ensamhet eller tillsammans 

med andra, om det skett återfall och återgångar, finns det ändå många likheter mellan 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter (Fuchs Ebaugh, 1988, Hedin & Månsson, 

1998). Det kan ses som en process i fyra faser. Fokus i uppsatsen ligger på vad som varit 

verksamt vid vändpunkten (fas tre) och vägen ut (fas fyra). 

Fas 1. Första tvivlen 
Under den första fasen börjar personen att ifrågasätta sin egen roll och den livssituation som 

hon befinner sig i. Ofta börjar det med en omedveten känsla av besvikelse och vantrivsel med 

tillvaron. Det kan handla om förändringar i arbetet, i relationer, om besvikelse, vantrivsel eller 

andra utlösande händelser. Tvivlen kan förstärkas av signifikanta andras positiva reaktioner 

kring viljan att förändras. Om det är så att personen istället möts av negativa reaktioner, så 

kan tvivlen skjutas på framtiden (Fuchs Ebaugh, 1988). Holmbergs och Enanders (2005) 

analys om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser visar att kvinnorna i deras studie främst 

speglar sig själva och sina tolkningar av verkligheten utifrån mannen som de  lever ihop med 

och som utsätter dem för misshandel. Därav minskade övriga signifikanta andras möjligheter 

att förstärka kvinnornas möjligheter till förändring (ibid.). 
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Fas 2. Sökande efter alternativ 
Utmärkande för denna fas är att vaga och otydliga rollalternativ allteftersom blir tydligare och 

mer medvetna planer tar form. Det kan handla om att väga för- och nackdelar mellan olika 

möjliga alternativ och här betyder stödet från viktiga personer i omgivningen mycket (Hedin 

& Månsson, 1998). För kvinnor som lever i en misshandelsrelation har, i fas ett, oftast 

mannen en stark påverkan på kvinnan, vilket påverkar sökandet efter alternativ från omgiv- 

ningen (Holmberg & Enander, 2005). Fuchs Ebaughs studie visar att intervjupersonernas 

alternativ successivt minskar och kvar blir några rollalternativ som personerna anser är 

möjliga att genomföra och så småningom utmynnar det i ett huvudalternativ. Fuchs Ebaugh 

skriver om anticipatorisk socialisation och med det menas att personen nu alltmer söker sig 

till den grupp hon/han vill tillhöra om det är möjligt eller identifierar sig med personer som 

tillhör gruppen (Hedin & Månsson, 1998).  Det är en medveten förberedelse för rollbytet och 

underlättar för personen att snabbare anpassa sig till den nya förändringen. Sökandet efter 

alternativ kan pågå från någon vecka upp till flera år och det påverkas bland annat av om 

uppbrottet är socialt accepterat eller stigmatiserande. Hur omgivningens stöd ser ut påverkar 

också alternativsökandets längd (ibid.). 

Fas 3. Vändpunkten 
Vändpunkten är det stadiet i processen när personen slutligen fattar ett avgörande beslut om 

att bryta upp och gå ur den tidigare rollen; de har fått nog.  

Med Fuchs Ebaughs egna ord är en vändpunkt:  ”… an event that mobilizes and focuses 

awareness that old lines of action are complete, have failed, have been disrupted, or are no longer 

personally satisfying and provides individuals with the opportunity to do something different with their 

lives.” (Fuchs Ebaugh, 1988:123). 

Oftast sker det i samband med någon annan vändpunkt i personens liv. Av intervjupersonerna 

i Fuchs Ebaughs studie var det en femtedel som gradvis kom fram till en vändpunkt och 

majoriteten av personerna upplevde en vändpunkt i sin beslutsprocess som var mer plötslig 

och dramatisk (Holmberg & Enander, 2005).  

 

Fuchs Ebaugh skildrar fem huvudtyper av vändpunkter: 

Utmärkande händelser kännetecknas av att något plötsligt inträffar, som får personen att 

bestämma sig för att en förändring måste ske. Dessa händelser har ofta en stark symbolisk 

laddning för vändpunkten. 

Strået som bryter kamelens rygg innebär kulmen på en lång process av tvekan och 

övervägande av alternativ. Personen har en känsla av att inte stå ut med situationen längre, 
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utan vill ha en förändring och till sist händer något som får en utslagsgivande effekt för 

vändpunkten (Fuchs Ebaugh, 1988; Hedin & Månsson, 1998).  Vändpunkten kan med ett 

annat talesätt (metafor) benämnas som ”droppen som fick bägaren att rinna över” (Holmberg 

& Enander, 2005).  

Tidsrelaterade faktorer handlar om vändpunkter som är relaterade till möjligheter som är 

begränsade i tid. Annars riskerar personen att bli kvar i sin nuvarande situation. Det kan till 

exempel handla om att byta arbete medan man fortfarande är attraktiv på arbetsmarknaden 

(Holmberg & Enander, 2005). 

Ursäkter är benämningen på vad som gav ursäkter till ett eller rättfärdigade ett uppbrott. En 

händelse eller en auktoritet förtydligar att ett uppbrott är nödvändigt för bevarandet av 

personens hälsa. Genom denna vändpunkt får personen ett giltigt skäl att lämna sin roll, vilket 

också blir giltigt för omgivningen (Hedin & Månsson, 1998). 

Antingen/eller-situationer handlar om en vändpunkt där personen anser att hon/han måste 

bryta upp för att inte gå under eller för att rädda sitt liv, sin hälsa eller något annat som är 

mycket värdefullt för personen. Den kan också framkallas av att andra ställer ultimatum. 

Denna vändpunkt återfanns ofta hos personer som haft ett drogmissbruk och hos frånskilda 

personer (Fuchs Ebaugh, 1988).  
 

Starka känslor, både positiva och negativa, är något som följer en vändpunkt. Känslorna kan 

variera mycket, från glädje och lättnad till känslor av skuld, tomhet och rädsla inför 

framtiden. Känslan av att känna sig värdelös kan finnas och att inte höra hemma i den gamla 

världen eller i den nya. Det kan liknas vid en krisreaktion och variera i tid. Känslorna är olika 

beroende vilken typ av uppbrott det handlar om och hur livet gestaltar sig i övrigt kring 

personen (Fuchs Ebaugh, 1988; Hedin & Månsson, 1998). 

 

Vändpunktens funktioner, enligt Fuchs Ebaugh i Hedin & Månsson (1998) är att låta personer 

i omgivningen få veta att ett beslut om uppbrott har tagits. Då blir det också svårare att gå 

tillbaka till sin tidigare livssituation. Vidare fyller vändpunkten en funktion att minska på 

spänningen som kan uppkomma i en situation där det finns oförenliga krav. Och slutligen 

samlar personen resurser som är nödvändiga för att kunna ta steget ut och gå vidare i 

uppbrottsprocessen. Det kan handla om emotionellt, instrumentellt eller kognitivt stöd från 

betydelsefulla människor i omgivningen. Därigenom har vändpunkten också funktioner för 

dessa personer, vilket gör att relationerna också ofta förändras efter en vändpunkt (ibid.). 
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Fas 4. Vägen ut, att skapa en ny roll, bygga ett nytt liv 
Ebaughs fjärde fas handlar om att lämna sin tidigare roll och/eller livsstil och skapa en ex-roll 

– söka sig fram till en ny identitet, bygga upp en ny roll i sitt liv. Detta är en stor omställning, 

en ofta smärtsam process både socialt och psykologiskt där det behövs mycket stöd. Det kan 

upplevas som att befinna sig mellan två världar eller i ett vacuum och osäkerhet och förvirring 

gentemot både det gamla och det nya livet är vanligt. Omgivningens förväntningar på den 

gamla identiteten kvarstår och är inte i fas med individens egen känsla av förändring. Att lära 

sig ett förhållningssätt till den gamla rollen samtidigt som en anpassning sker till den nya kan 

vara en svår balansgång (Fuchs Ebaugh, 1988; Claezon, 2004; Hedin & Månsson, 1998). 

 

Fuchs Ebaugh har i sin studie identifierat svårigheter på sex olika områden efter uppbrottet: 

Att presentera sig efter ett uppbrott. Att på något sätt förmedla till omgivningen att en 

förändring har skett, att individen vill uppfattas annorlunda. Det kan till exempel visas genom 

ett stilbyte – ett annat klädval, frisyr med mera. I det nya sammanhanget kan finnas koder som 

är viktiga att känna till. 

Att få bekräftelse, gillande och stöd från närstående personer i omgivningen. Att få stöd från 

de viktigaste personerna i den nära kretsen, liksom att bli accepterad i sin nya roll är mycket 

viktigt för förändringen. Vänskapsrelationer som uppstått i det nya sammanhanget – det kan 

till exempel vara i arbete, boende eller studier – känns som en bekräftelse på den nya 

tillhörigheten (Fuchs Ebaugh, 1988; Hedin & Månsson, 1998). 

Att hantera intima relationer till nya partners. Ska man berätta om sitt tidigare liv för sin nya 

partner, och i så fall när?  Detta kan vara svåra överväganden att göra. (ibid.). 

Att byta vänskapsrelationer. Att lämna en roll, ett sammanhang innebär oftast att nätverket av 

vänner ombildas. Gamla vänner försvinner och nya tillkommer. Kontakter från tidigare kan 

också återknytas (ibid.). 

Att förhålla sig till sin gamla miljö. Fuchs Ebaugh (1988) menar att vissa uppbrott, till 

exempel vid missbruk, kräver att man bryter med sin gamla miljö och de gamla vännerna. 

Olika typer av uppbrott kräver olika förhållningssätt. 

Att hantera resterna av den tidigare identiteten. Personerna kan ha rester av den tidigare 

rollen kvar som skapar svårigheter i specifika situationer eller i vissa relationer. Dessa gäller 

det att lära sig hantera (Fuchs Ebaugh, 1988). Den gamla rollen kan ha varit intimt förknippad 

med individens identitet och vissa situationer kan väcka en längtan tillbaka till det gamla 

livet. 
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Vi finner Fuchs Ebaughs teori om uppbrottsförloppet användbar i vår uppsats. I likhet med 

henne väljer vi att titta på uppbrott ur varierande sociala roller. 

 

Det finns skäl att vara kritisk till fasmodeller av olika slag. Händelser och människor är 

individuella och risken är att man försöker pressa in företeelser i passande faser. Fuchs 

Ebaugh tar själv upp denna kritik i sin bok (se Fuchs Ebaugh 1988:24). Det är viktigt att tänka 

på att det inte finns något allmängiltigt skeende eller tidsförlopp, men att använda strukturen 

som en grundmodell för uppbrottsprocesser kan fungera (Hedin & Månsson, 1998; Holmberg 

& Enander, 2005). 

 

4. Resultat 

Detta kapitel inleds med en kort presentation av de fyra intervjupersoner som materialet utgår 

ifrån. Resultatredovisningen är sedan uppdelad i två teman, vändpunkten och vägen ut, vilket 

också är de två sista faserna i Fuchs Ebaughs uppbrottsmodell. Under temat vägen ut har vi 

valt att lägga intervjumaterialet som handlar om intervjupersonernas känslor i samband med 

både uppbrottet och efter själva uppbrottet. Detta görs för att tydligare illustrera den 

förändring som skett.  

Presentation av intervjupersonerna 
Staffan är 41 år. Han började dricka alkohol i elvaårsåldern. Missbruket var som intensivast 

från tjugoårsåldern fram till 40. Staffan har två barn, men lever inte med barnens mamma. 

Den kvinna han senast hade en relation med hade, liksom Staffan tidigare, också drogproblem 

och dog av en olyckshändelse för något år sedan. Staffan söker arbete. Han har varit drogfri i 

drygt ett år. Kontakten med Staffan har tagits via AA. 
 

Gunilla är 40 år. Hon har levt i en misshandelsrelation i drygt fyra år. Gunilla har två barn 

sedan tidigare och ett gemensamt med den man som misshandlade henne, fysiskt och 

psykiskt. Gunilla har arbete. Uppbrottet från mannen skedde för tre och ett halvt år sedan och 

pågick i cirka ett och ett halvt år. Gunilla har en ny relation idag. Kontakten med Gunilla har 

tagits genom en kvinnojour.  

 

Jenny är 25 år. Hon har mått psykiskt dåligt periodvis och har haft problem med 

ångest/panikångest sedan barndomen, från åttaårsåldern. Jenny blev mobbad i skolan under 

mellan- och högstadiet. Hon får fortfarande ångestattacker men inte lika djupa som tidigare. 
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Jenny har fått diagnos i samband med psykologkontakt för cirka ett halvår sedan, i samband 

med vändpunkten. Jenny har arbete. Kontakten med Jenny har tagits via ÅSS. 

 

Agneta är 37 år. Hon har levt i en livssituation innehållande narkotikaproblem och 

kriminalitet. Agneta har två barn och har arbete. Hon har periodvis bott på institutioner genom 

Lagen om vård av barn och unga (LVU) från nio månaders ålder. Vändpunkten skedde för två 

och ett halvt år sedan. Kontakten med Agneta har tagits via KRIS. 

 

Vändpunkten 
Hur ser intervjupersonernas vändpunkter ut? Finns det gemensamma drag eller skiljer de sig 

åt? Här följer våra intervjupersoners berättelser om sin vändpunkt. 

Anledning till uppbrottet 
Staffan berättar att han genom ett högt alkoholintag drabbades av blodtrycksfall. Han 

ramlade, fick en skallskada och hamnade akut på sjukhus, där han blev kvar i några veckor. 

Han berättar själv att han var nära döden och låg medvetslös under en lång tid på grund av 

olyckan:  

Där vände det någonstans, då fick jag chansen att nyktra till och jag insåg att nu får det vara 

nog. Det var så uppenbart att det var så nära döden, sade läkaren.   

 

Det är också något som förtydligas under avslutningssamtalet med läkaren, då denne säger att 

han inte trodde att de skulle kunna rädda Staffans liv. 

 

Staffan kan också se vikten av omgivningens stöd, att det hade stor betydelse för själva 

uppbrottet. 

Avgörande tror jag var när min sponsor och tillika vän kom upp till sjukhuset och fanns  där för 

mig och även AA-medlemmar… De brydde sig faktiskt om mig och var jätteledsna för min skull. 

Tidigare hade de sett mig som en vandrade katastof på stan, för så blir jag när jag dricker. Och 

det var många som brydde sig om mig och tog hand om mig. 

 

AA-medlemmar har funnits med som stöd även efter sjukhusvistelsen. De hjälpte honom att 

överleva, berättar Staffan, att överleva dagen. 
 

Gunilla hade tidigare gjort flera försök att bryta upp och även bott på kvinnojour, för att få 

distans och komma bort från mannen. Utlösande faktorn för vändpunkten tror Gunilla var när 

en väninna kom hem till dem och såg mannens beteende, hur han gick från ursinne till att 
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fråga Gunillas väninna om hon ville ha kaffe. När Gunilla såg väninnans chockreaktion och 

hörde hennes kommentar om mannens beteende, fick Gunilla att känna, att nu räcker det. Det 

fanns också andra händelser under samma period som bidrog till uppbrottet, bland annat en 

serie tv-program som handlade om mäns våld mot kvinnor. De fick henne att tänka, att de 

berättar ju om mig. Programmen diskuterades på Gunillas arbetsplats: 

Då tog jag nog till mig det på ett annat vis, det handlar ju om mig, men man förminskar det så 

mycket, när man lever mitt upp i det. 

 

När Jennys föräldrar separerade fick hon axla mera av en vuxenroll. Mamman och hon hade 

en nära relation under flera år och Jenny har upplevt att de har varit mera som kompisar än 

mor och dotter. För cirka ett år sedan ändrades detta: 

 

Jag kände att nu räcker det, nu orkar inte jag mer… nu gör jag något åt det här… började säga 

ifrån mer till mamma… Nu räcker det, jag tänker inte ta emot någon skit längre… 

 

Jenny fick nog. Ett bråk med mamman blev vändpunkten och resulterade i att hon sökte 

psykologhjälp. Jenny säger att det var en process som ledde fram till detta, men att bråket med 

mamman blev droppen. 

 

Det var nog tack vare mamma … på gott och ont… nu ska jag stå på egna ben… säga vad jag 

tycker och tänker… så det var något positivt med det. 

 

Jenny sökte psykologhjälp trots att mammans åsikt var att det inte behövdes. Jenny tyckte att 

mamman förminskade problemen. Jenny ansåg att hon också hade rätt att känna som hon 

gjorde, ha rätt att söka hjälp när hon mådde dåligt.  

Jag tröttnade på mig själv… jag vill inte bli fångad av ångest utan göra något bra av det 

istället. 

 

Jenny förklarar att hon fick nog av att hålla alla känslor för sig själv och visa upp en fin fasad 

utåt som mamman ville att de skulle göra. Hon kände att hon måste göra något åt sin 

situation. Alla gräl med mamman anger hon som en av de faktorer som till slut gav henne 

styrka att ta tag i sin situation. 
 

Agneta berättar att det har varit en lång process fram till vändpunkten, första behandlingen 

gjorde hon vid 18 års ålder.  
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Jag fick tolv-stegsprogrammet i ryggen där… men jag var inte mogen att sluta då… och det tror 

jag har hjälpt mig på vägen… nu… att jag haft det i ryggen… 

 

Men Agneta hade svårt att känna igen sig i berättelserna på AA-mötena. Det var först när hon, 

i samband med en behandling, kom i kontakt med Anonyma Narkomaner (NA) som hon 

kunde känna igen sig och förstå var hennes problem låg. Då kunde hon ta till sig vad folk där 

berättade, i både känsla, tanke och handling. Missbrukare går ofta runt problemen och gör det 

svårt för sig, berättar Agneta. Detta har hon fått hjälp att se och känna igen.  
 

Idag är inte måstena så farliga längre... jag bara gör det jag ska… jag slår inte på mig själv 

heller och tycker att jag är dålig om jag misslyckas… äh… det är bara att ta nya tag. 

 

Agneta berättar vidare: 
 

För mig har det varit jätteviktigt att hitta ett liv, få ett liv, hitta tillbaka till det som de säger är 

normalt så att säga… för mig är ingenting normalt… egentligen… men att hitta tillbaka till en 

vardag och hitta tillbaka till mig som person och vem jag är… leta mig själv någonstans… det 

är vad jag jobbat med i självhjälpsprogram. Jag var länge på behandling och avgiftning innan 

jag liksom hittade fram till någonting som… ja, är jag då… jag var inte motiverad alls när jag 

kom till avgiftningen 2004, för mig var det mera en viloperiod, nu får jag vila och äta upp mig 

lite och sedan kan jag åka hem och fortsätta. En svårbehandlad person var jag… jag gjorde två 

behandlingar på raken… och jag var inte motiverad förrän efter flera veckor… det var då jag 

förstod att jag är en sjuk människa och måste göra något åt mitt liv. Det var där det vände kan 

man säga… i december 2004, … jag kommer ihåg det som om det var igår… fick en 

konsekvensbeskrivningslista där man skulle skriva upp de tio smärtsammaste konsekvenserna… 

 

Det var där på behandlingshemmet som det vände – kvällen före kunde Agneta inte komma 

på något att skriva – tyckte inte att hon hade några konsekvenser men fyllde en stor 

whiteboardtavla vid redovisningen nästa dag och bröt ihop. 

 

Jag bröt ihop helt enkelt… någonstans i det där så såg jag att det här inte är hållbart längre… 

och då började jag verkligen lägga tid på mig själv och lyssna verkligen på vad terapeuterna 

sa… steg ett – kognitiva terapeuterna, vad de sa … de tips och råd och verktyg de kunde ge mig 

och så… och sedan har jag utgått från det, självhjälpsmöten som finns och sådär… så det var 

min vändpunkt… efter ett jättelångvarigt missbruk. 

 

Missbruket och kriminaliteten har gått i vågor. Kriminaliteten var värst på slutet; hon 

överskred gränser hela tiden. När barnens pappa dog under 2000-talets början, och när barnen 
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helt togs ifrån henne något år senare, blev missbruket och kriminaliteten mycket tyngre. 

Agneta berättar:  

 

[…] samma känsla… att det spelar ingen roll vad som händer nu… jag kan fortsätta knarka, det 

gör inget om jag dör… nu har de tagit det absolut sista som betytt något för mig… men 

någonstans ändå så visste jag att det var fel tänk jag hade… men jag kunde inte sluta knarka… 

men när jag väl kom underfund med att de jag har skadat mest var mina barn så vart ju det den 

absolut starkaste drivkraften… förutom mig själv… att jag måste fixa det här… de ska inte 

behöva lida mer... de har lidit nog… så det var mitt huvudmål… att få hem dem … på heltid… 

och det blev ju så också… efter ett tag. När jag väl förstod att jag hade betett mig fruktansvärt 

illa så blev det min starkaste drivkraft… När jag förstod att jag var riktigt sjuk i det här så min 

strävan var först och främst att naturligtvis få tillbaka mina barn, det var prio ett… att bli stabil 

så att jag kunde ta hem mina barn... det var en terapeut som sa... gör upp små delmål… på 

vägen liksom… och det gjorde jag… och alla de delmålen har jag uppnått… man blir ju 

starkare av det. 

 

När Agneta väl kom till insikt, efter konsekvensbeskrivningen, blev hennes viktigaste mål att 

ordna upp sin tillvaro så att hon skulle kunna få tillbaka sina barn. Terapeuten gav här Agneta 

ett verktyg som hon haft användning för i uppbrottsprocessen. Att sätta upp delmål, ta små 

steg, för att uppmärksamma också små förändringar i positiv riktning.  
 

Alternativ 
En fråga som ställdes till intervjupersonerna handlar om när de började se att det fanns ett 

alternativ, en väg ut till en annan livssituation. Förändring kommer också genom ett förändrat 

sätt att tänka kring problem och se möjligheter.  
 

Staffan berättar att även om det var en olycka som utgjorde den utlösande faktorn att Staffan 

förändrade sitt liv, så har han  tidigare gjort uppehåll i sitt drickande och försökt hitta 

alternativ för att ta sig ur sitt beroende. Han har bland annat önskat hjälp från sin 

hemkommun. Det har dock inte fungerat fullt ut, något som Staffan kommer att berätta om 

längre fram i arbetet. 

 

Gunilla sökte själv flera alternativ och fick hjälp och stöd från en kvinnojour. De har funnits 

med under hela vändpunktsprocessen. Gunilla hade också kontakt med socialtjänsten kring 

frågor om det gemensamma barnet och önskade få svar på frågor kring umgänge, garantier för 
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att barnet skulle bli kvar i Sverige, vilket var frågor som Gunilla inte kunde få svar på och 

som hon säger att hon också har en förståelse för. 

 

Jenny beskriver det också som en process; hon kom stegvis fram till beslutet att göra något åt 

sin situation. Hon pratade mycket med mammas kompis som var som en extramamma och 

med en moster – med dem kunde hon ”bolla” problemen och fick hjälp att se saker ur en 

annan synvinkel. Hon gick på ett föredrag på ÅSS och kände igen sig i föredragshållarens 

berättelse. Hon förstod att hon inte var ensam om sin problematik: 
 

[…] visst, man vet att det finns folk som har panikångest och dom har social fobi men vart är de 

då, man ser dem inte, men när man kom till ÅSS då fick man ansikten på folk och det är ju 

liksom… de kan ju se ut som vem som helst… En annan sak… när man sitter hos en psykolog 

kan de säga att, visst jag förstår dig… jag har läst i böcker… på ÅSS säger de... jag förstår dig 

... jag har upplevt samma sak själv… och det är en helt annan sak. 

  

Jenny gick några månader hos en psykolog och därefter fick hon kontakt med ÅSS som har 

självhjälpsgrupper där man träffas och pratar. 

 

Agneta beskriver vad hon tänker om alternativ: 
 

Vet inte om jag hittat något alternativ än. Alternativet är att vara nykter och drogfri. Jag vill 

inte tillbaka till missbrukarlivet… det är min största rädsla… jag har ett helt annat liv nu, barn, 

vänner, arbete…jag uppskattar de små sakerna, se glädjen  i barnens ögon. Det är ju det här 

livet som är alternativet. 

 

Men Agneta säger att hon inte kan lova att aldrig börja med droger igen. Hon säger att ibland 

kan det vara så att det krävs en del återfall för att man ska förstå vad det är man håller på med.  

 

Betydelsefullt under vändpunktsprocessen 
Stöd från viktiga personer i omgivningen, anhöriga och vänner liksom professionella spelar 

stor roll. Och samtliga våra intervjupersoner ser bland annat det stöd och den hjälp de fått i 

”frivilligorganisationer” som mycket betydelsefullt. Inte minst gemenskapen där, har betytt 

mycket för dem. 

 

Staffans barn har haft en stor betydelse för honom under vändpunktsprocessen. Och förutom 

personer som han har nämnt tidigare som sponsorn/vännen, så har personer på 
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öppenvårdsbehandlingen också varit betydelsefulla under denna tid.  Dit gick han varje dag 

för att bygga upp rutiner, vilket Staffan idag kan se var viktigt. Staffan berättar vidare att i 

början av uppbrottet så var öppenvårdsbehandlingen och programmet till stor hjälp. I 

återfallsprogrammet som användes tittade man på varför personen inte kan vara nykter och 

det tror Staffan var avgörande. Han fick även titta på vad han ska göra föra att undvika att 

dricka alkohol. Där fick han rätt karta, tidigare hade han gått efter fel karta, berättar Staffan. 

Han säger vidare: 
 

Jag fick rätt verktyg och än funkar det, så jag tror ju på det. Men jag hade varit chanslös om jag 

inte haft gemenskapen, lika chanslös som en smörklick i en varm stekpanna. Jag behöver gå och 

påminna mig och lära mig, lösningen ligger någonstans där. 

 

Staffan kan också se att tiden har haft betydelse. Han har under åren studerat bland annat 

AA:s program. Just AA har varit betydelsefullt för Staffans vändpunkt. De fanns med under 

hela Staffans behandlingstid: Jag skiljer på programmet och dess medlemmar… Det blir kompisar 

som jag har haft stor nytta av.  
 

Staffan upplever att han inte har fått något stöd från sin kommun. Staffan har sammanlagt 

gjort ett tjugotal avgiftningar (flest på hemorten) och han har önskat få behandling på annan 

ort, för att kunna bryta mönster, men det blev han nekad. Staffan har också missbrukat 

tabletter, och läkemedel var något han fick under avgiftningarna och därför blev han inte 

nykter i tänket, som han uttrycker det. Innan han åkte hem från avgiftningen köpte han 

alkohol på Systembolaget och kom hem berusad. Och då gick det inte att gå till någon 

öppenvård och få behandling. Staffan har gjort några behandlingar på hemorten och det var 

efter olyckshändelsen det vände. 
 

En annan betydelsefull person för Staffan har varit den psykolog som han träffade efter sin 

olycka och då fick han prata om sin sorg, dels om sorgen efter sin sambo som dött och dels 

alkoholen, som han kunde känna saknad efter. Så småningom fick Staffan ytterligare 

psykologhjälp genom ett behandlingsprogram han gick på grund av en misshandelsdom.  

 

Gunilla berättar om stödet från en av de anställda, Pia, och övriga på kvinnojouren som  

funnits med under hela vändpunktsprocessen. Hos en väninna, som mannen inte hade 

adressen till, kunde Gunilla och barnet fly ibland för att vila upp sig och hämta kraft. Mannen 

kunde dock ringa 30-50 gånger per dygn. Gunilla berättar att hon har pratat mycket med sina 

väninnor och med personal på kvinnojouren och det har varit bra. Sedan behövde det hända 
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något också, och det utlösande för uppbrottet var nog som tidigare nämnts, chocken över 

mannens beteende hon såg hos sin väninna.  

 

Jenny berättar om stödet från mammans kompis som hon kallar ”extramamma”. Hon har 

betytt otroligt mycket och Jenny har kunnat prata med henne om allt, även Jennys moster har 

varit betydelsefull:   
 

Jag har hela tiden kunnat bolla problemen med någon, se problemen ur en annan synvinkel… 

då har de blivit mindre. Det är mycket hjälp runtomkring som har gjort att jag har orkat, det 

har mycket med personer i omgivningen att göra … hade inte dom varit där så vet jag inte om 

jag tagit mig ur det heller. 

 

Jenny hade länge tänkt på att gå till psykolog och dåvarande pojkvännen uppmuntrade henne 

att söka hjälp. Hon ringde psykolog som hon sedan gick på samtal hos. Lite senare besökte 

hon ett föredrag på ÅSS tillsammans med sin mamma och där kände hon igen sig i 

föredragshållarens berättelse. Jenny säger sig ha fått verktyg av psykologen och andra, 

självupplevda, verktyg hos ÅSS. Hon säger att det handlar om att få tankarna rätt, att bemöta 

rädslan. Jenny betonar också hur viktigt det varit att ha någon med sig, till exempel till ÅSS - 

mötet, någon som följde med dit. 
 

Agneta säger att de stora barnens pappa har betytt otroligt mycket, liksom barnen och yngsta 

barnets gudmor. Hon betydde otroligt mycket, hon fanns kvar trots allt hon fick utstå. Även 

familjen som barnen bodde hos stöttade mycket vid beslutet och har bistått henne i rätt 

riktning. Det var en släkting till denna familj som vågade ”fejsa” henne; säga ifrån:  
 

Alla visste vad jag höll på med men ingen vågade direkt fejsa mig… men han gjorde det… han 

kom hem och sa att nu måste du göra något åt ditt liv... så är det bara… vi sätter ett LVM på dig 

annars. Yngsta barnets gudmor också… hon sa att nu får du inte ha barnen längre, jag ringer 

till socialtjänsten… det har gått för långt nu... och då hatade jag henne för att hon sa så. 

 

Det har tillkommit nya vänner nu, bästa väninnan träffar Agneta så gott som dagligen. Hennes 

pappa som inte längre finns kvar i livet, är ändå betydelsefull för henne idag. Hon kan till 

exempel känna igen den drivkraft som pappan hade hos sig själv. Med mamman håller hon på 

att bygga upp en fungerande relation. 
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Vägen ut 
Här beskriver intervjupersonerna sin uppbrottsprocess efter att de har tagit beslutet att bryta 

upp. Känslor under uppbrottsprocessens gång finns beskrivna här.  

Att inte gå tillbaka 
En fråga vi ställde till intervjupersonerna var om de vid något tillfälle hade gått tillbaka till sin 

dåvarande livssituation. Deras väg har inneburit återfall vid tidigare försök till uppbrott. Alla  

har strategier i någon form för att undvika att gå tillbaka till tidigare livssituation. 

Intervjupersonerna befinner sig i olika skeden av vändpunktsprocessen.  

 

Som Staffan berättade tidigare har det funnits perioder av nykterhet i hans liv. Sedan Staffans 

olycka för ett år sedan har han inte haft något återfall. Det uppstod en försenad abstinens på 

grund av att Staffan även hade använt droger i sitt missbruk och abstinensen uppkom i 

samband när han kände stress. Han kunde inte göra så mycket i och med att han var skadad 

och första tiden efter olyckan hade han svårt att gå,  han fick därför ”vänta ut stressen”. 

Staffan berättar också att han drack stora mängder av coca cola. Och Staffan kan se att efter 

att ha klarat sig igenom en sådan kris, blev det också lättare. Genom behandling hade han lärt 

sig att sätta ord på sina känslor och det är något som varit till hjälp. Även annan kunskap har 

varit till nytta; till exempel om försenad abstinens och hur kroppen reagerar på det. 

 

Gunilla hade före själva vändpunkten gjort flera uppbrottsförsök från mannen, men gått 

tillbaka. Hon har vid dessa tillfällen känt en väldig skräck inför att återvända hem; dels för 

vad han skulle göra med henne och dels för att han skulle ta barnet och lämna Sverige. 

Gunilla berättar att mannens kontroll över henne finns kvar än i dag, trots att det har gått tre 

och ett halvt år sedan de separerade. Rädslan för vad mannen kan göra finns kvar än i dag, 

men Gunilla tänker också att hon måste försöka släppa det, för att hon ska kunna leva ett 

”normalt liv”. Gunilla kan se att det är en process; att rädslan släpper fortare idag, tidigare 

kunde rädslan sitta kvar under en längre tid om något hade inträffat som handlade om 

mannen.   

 

Jenny säger att när hon stressar upp sig kommer ”tänk om - tankarna” som är vanliga vid 

panikångest; det gäller att stoppa dem i tid för att stoppa ångestattacken. 

 

Jag är mitt uppe i den processen, det går bättre och bättre, men det är en livslång lära. Stödet 

är otroligt viktigt… få sätta ord på det viktigt… jag har fått verktyg att hantera det nu.  
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Jenny berättar vidare att när hon känner stressen komma är det viktigt att stanna upp och ta 

det lugnt, göra andningsövningar och lyssna på lugn musik med mera. Hon kan hantera 

ångesten nu med hjälp av olika strategier som hon lärt sig och sett att de fungerar. Att be om 

hjälp när hon behöver det är också något hon lärt sig att våga göra, och hon säger sig ha fått 

uppleva att de flesta människor är snälla och hjälpsamma. 

    

Agneta berättar att hon i tankarna varit väldigt nära ett återfall men att det stannat vid det.  

Agneta berättar att hon köpt droger vid två tillfällen men spolat ner dem. Vid stress kan hon 

känna ett ”sug”, om det varit mycket på jobbet till exempel. Det slår henne också ibland hur 

lätt det skulle vara att ta något på affären… men det skulle stå skyldig i pannan... jag vill göra rätt 

för mig. Att gå tillbaka är inget alternativ. 

Agneta säger att det ju också är en ”social grej” att ta ett glas vin på krogen, men eftersom 

hon vet att hon inte kan hantera det, är det bäst att undvika det. 
 

Att bygga nytt 
Här berättar intervjupersonerna om faktorer som varit viktiga för uppbyggnaden av det liv de 

lever idag. 

 

Staffan illustrerar hur livet har förändrats för honom: 
 

Från allt elände som jag har berättat nu, känns det som, så blir det en solskenshistoria till slut  i 

alla fall. Jag har fått ett eget kontrakt på en lägenhet, har fått ordning på hemmet. Ett av barnen 

har flyttat hem till mig och är skriven hos mig, så jag fick mitt första barnbidrag förra månaden. 

Jag går en jobbsökarkurs och… ska gå på en anställningsintervju imorgon. 

 

Andra faktorer i återuppbyggnaden är att fortsätta på mansjouren och att regelbundet gå på 

AA-möten, motionera och framförallt att träffa vänner, nya och gamla. Staffan har också fått 

ekonomiskt stöd idag, i form av rehabilitetsersättning. Han berättar att han kan gråta när han 

betalar räkningar och kan tycka att han gör det bra. Han sade också till sina barn; ge mig ett år 

så ska jag fixa till mitt liv och det gick lite fortare, berättar Staffan. Han kan se att han tidigare 

har hållit barnen som gisslan, att de inte kunnat gå på stan som de önskat tidigare, med risk 

för att då möta sin pappa. Den yngsta sonen ritade en teckning av sin pappa, hur han såg 

pappan när denne var i missbruket. Bilden blev väldigt mörk – den bilden har förändrats till 

en positiv bild idag. 
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Jag tror någonstans att man måste börja inifrån, att få ordning på kaoset. Sedan hur du klär dig 

och hur du ser ut, det talar om lite hur du mår och just idag då mår jag jävligt bra. 

 

Rutiner och planering är viktiga inslag i Staffans vardag. Han kan se att det skapar en balans i  

livet och att det minskar bland annat stress. Och han säger att om han börjar förhandla med 

sig själv om vad han ska göra, så kanske han ibland skulle vilja välja bort ett AA-möte, som 

han gjort tidigare. Då kan han plötsligt stå på Systembolaget, så självdisciplin är viktigt. 

Staffan ser sitt alkoholberoende som en livslång sjukdom, en allergi, och att den är 

behandlingsbar. 

 

Gunilla beskriver känslan av att vara fri, att få ta egna beslut och att få göra sina egna val.  
 

Jag insåg att när jag hade lämnat honom, att jag kan ju faktiskt göra som jag vill och ser att jag 

står ju inte ensam och det har varit en jättelättnad… Att träffa dom jag vill.  Jag har tagit upp 

gamla bekantskaper och träffat nya vänner. 

 

 Jenny talar om vikten av att ha fått ett arbete och att självförtroendet växte i samband med 

det: 

[…] genom arbetet växte det jättemycket… Det var också en vändpunkt – man är ingen i dagens 

samhälle om man inte har arbete. På ÅSS – där växte självförtroendet på det mentala planet… 

små steg som gör att man mår bättre. Det är mycket som spelat in. 

 

Jenny har valt att inte ha någon relation nu. 

 

Jag har inte tid med relationer nu… jag behöver läka mig själv först. Jag vill vara helt stabil i 

mig själv först. Familjen och nära vänner är viktigast nu… det handlar om att ge och få i 

relationer... tidigare har jag bara gett. Jag mår bra av att vara singel. 

 

Agneta nämner sin sponsor/mentor och en frivårdsinspektör som betydelsefulla i 

uppbyggnaden av det liv hon lever idag, och likaså arbetet: 
 

[...] hade det inte varit för mitt jobb så hade jag kanske inte varit drogfri idag.  

Människorna runtomkring som jag själv har hjälpt har varit betydelsefulla.  

Och det är viktigt att bearbeta. 
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Hjälp på vägen 
Personer som varit viktiga för intervjupersonerna under tiden kring själva uppbrottet har 

också funnits med och varit betydelsefulla under tiden efteråt. Det blir tydligt att människor 

och programmen i föreningarna har varit viktiga för intervjupersonerna. 

 

Staffan berättar att han även har fått hjälp i sin nuvarande situation av tidigare vänner som 

också varit i missbruk och många av dom är terapeuter i dag. Frivårdens personal har också 

utgjort ett stöd. Staffan tycker inte att han fått  den hjälp han har behövt från en av 

socialtjänstens missbruksenheter, men han förstår samtidigt att de var trötta på honom, efter 

alla avgiftningar och även några behandlingar. Han pekar också på vikten att det också måste 

finnas en plan, ett stöd när man kommer hem ifrån avgiftningen. 

  

AA blev ett stöd för det istället och som sponsor finns man till hands dygnet runt. Och det är 

också ett steg i vägen tillbaka, att hjälpa och ge service åt andra. Det har varit oerhört viktigt 

för mig… Vägen ut eller vägen tillbaks är också att jag har blivit idrottsledare igen och barnen 

är jättelyckliga för det. 

 

Gunilla tycker att hon har kunnat ta kontakt med Pia på kvinnojouren när hon har behövt och 

säger:  

 

När det har blivit tufft och när jag känner att jag kanske håller på att ta ett återfall med honom, 

för det kan ju kanske bli bra. Dom tankarna fanns jättemycket i början. Just att ta hjälpen, var 

jättesvårt i början, för jag har alltid tänkt att jag kan själv och jag klarar mig själv. Jag har 

insett att jag inte kan allt själv, utan måste ha hjälp och få prata om det. 

 

Stödet på kvinnojouren har också handlat om att personal där, främst Pia, har funnits med och 

följt med till olika instanser, som Gunilla behövt gå till. Det beskriver hon som en värdefull 

hjälp, att Pia följt med som stöd och att fråga om hjälp:  

 

Det har varit viktigt när beslutet var klart att lämna mannen, att ta emot all hjälp man får för 

man behöver det. 

 

Gunilla upplever inte att omgivningen runt henne har reagerat och tyckt, att varför lämnade 

du honom inte tidigare? Däremot kan hon höra runt om i samhället att varför lämnar inte en 

kvinna mannen vid första slaget; det är väl klart att man går: 
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Och själv har man då tänkt, men jag har ju levt i det och inte vågat sagt något. Det har mer 

varit en känsla i mig och så har jag ju haft jättedåligt samvete, att varför gick jag inte och 

varför utsatte jag barnet för det här? Nu… kan jag ju inse att varför tillät jag mig själv att bli 

behandlad på det här sättet? Och jag kan sätta jättetydliga gränser mot män idag, att kliv inte 

över den här gränsen. 

  

Jenny kan se att förutom att personer (som även fanns med under vändpunkten) har varit 

betydelsefulla, så var det största steget under processen att inse hon behövde hjälp; att be om 

hjälp och få hjälp från bland annat psykolog och ÅSS: 

 

Det var nog det största steget tror jag, att ta kontakt med psykologen. Att ta upp telefonen och 

ringa och säga att jag behöver hjälp, det är det svåraste steget, att acceptera att nu har jag 

problem som jag inte klarar själv och jag kan inte belasta mina nära och kära med det här 

längre, det är det som är det största steget att ta för att i och med att du lyfter telefonen så 

bejakar du också att nu har jag nått den punkten när jag inser att jag kan inte göra det här 

själv. Och man kan ju tro att det är ett nederlag egentligen från början, men det är ju inte det 

för du blir ju stark av att våga säga att jag inte klarar det här… hjälp!  

 

Agnetas sponsor hjälper och vägleder henne i NA:s program. Agnetas arbete och KRIS har 

varit viktiga verktyg för vändpunktsprocessen och vägen ut: 

 

[…] alla verktygen har kompletterat varandra… där ska man inte stagnera utan stanna ett tag 

och utvecklas. AA är krångligt, NA är enklare, inte så konstlat... när man känner sig hemma i 

något så blir det enkelt. I början gick jag på många möten... nu blir det inte ens ett i månaden… 

jag vill inte byta ut drogen mot möten... har lätt för att ta på mig andras mående... och det vill 

jag inte… det är mera kärlek där... om jag känner att jag behöver gå på ett möte kan jag gå på 

ett AA-möte om inte NA har något… det är ju lika… bara benämningarna skiljer... jag har gjort 

de här stegen… jag har fått så många positiva saker med mig i min ryggsäck som jag kan ha 

nytta av i mitt jobb… så jag blir ett verktyg för dom kan man säga. 

 

Kontaktnät 
Kontaktnätet har förändrats under resans gång. Staffan och Agneta har brutit med den 

gemenskap som fanns runt missbruket och kriminaliteten. Den var viktig då, idag skulle det 

kanske riskera att de föll tillbaka till den rollen och den sociala världen igen. Gunilla har valt 

att släppa kontakten med mannens bekanta. Jenny berättade att hennes tidigare kontaktnät var 

begränsat på grund av hennes mående. Idag ser det annorlunda ut. 
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Staffan har klippt banden med alla som han drack med och han rör sig inte i områden där han 

vet att han kan stöta på ”de på bänken”, Staffan säger att han tillhörde ”a-laget” tidigare. 

Staffan går heller inte så ofta på restaurang där det serveras alkohol. Han tänker – vad har jag 

för syfte att gå dit? Han är rädd om det han har idag, vilket han inte var tidigare. Det finns en 

risk, menar Staffan, med att träffa dem som är kvar i missbruket. Om de skulle säga något 

som skulle få honom att börja tänka i fel banor så skulle det kunna bli till en sanning, som till 

exempel varför ska jag gå på AA-möten? Och det är något han inte vill utsätta sig för. Men 

den  gemenskap som fanns med den gruppen var viktig då:  

 

Jag var helt vilsen i det vanliga livet och jag kände mig hemma bland de andra missbrukarna, 

när jag kom tillbaka efter ett återfall… Det fanns ingen kärlek där, men däremot finns det något 

som heter överlevnad och den kan ju vara nog så viktig. Att överleva dagen. Det är många som 

kämpar i missbruket, för att få tag i grejer, alkohol och pengar. 

 

Staffan har fått en bra kontakt med barnens mamma igen och kontakten med släktingar har 

förbättrats. Många i släkten har tidigare haft något missbruk och med den kunskapen de hade 

valde de att hjälpa Staffan med vissa saker, men som Staffan säger: 

 

De strök mig inte medhårs, för de visste att det inte skulle hjälpa mig att bli nykter.. och det är 

också något jag tänker på som sponsor, annars kan jag blir medberoende till den personen och 

det innebär kanske att jag börjar dricka igen. 
 

Staffan berättar att har har haft olika sorters missbruk. Under tidigare perioder av nykterhet 

har han bytt alkohol mot till exempel arbets- och  spelmissbruk istället. På det viset menar 

Staffan att han inte har haft någon drogfri tid egentligen, utan bytt alkoholen till andra saker. 

Alkoholen liksom andra substitut var ett symtom på att något var fel och att det handlade om 

ett tomrum som behövde fyllas, berättar Staffan. Kontakten med barnen och de barn och 

föräldrar han möter som idrottsledare har också förändrats till det bättre.  
 

Som Gunilla berättade tidigare, träffar hon numera de vänner hon själv vill.  

Kontaktnätet ser ut på ett annat sätt idag för Gunilla och det handlar om att hon har förändrats. 

Gunilla känner idag att hon inte behöver hälsa och vara trevlig mot mannens bekanta. I början 

efter separationen gjorde hon det, bland annat för att inte stöta sig med mannen. 
 

Jenny berättar att hon varit osocial länge, hon har bara varit hemma, stängt ute omvärlden. Att 

hon var dagmatte till en hund gjorde att hon kom ut; hon måste ju rasta hunden.  
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Jenny söker kontakt nu: […] jag har ett större nät av vänner nu… har fått tillbaka gamla vänner. 

 

Jenny vågar berätta om sin diagnos och får därmed en annan förståelse, en djupare vänskap: 

 

I och med att jag har fått hjälp… har jag orkat resa mig… Jag skäms inte för att jag har 

panikångest, det är en del av mig. 

Förut höll familjen en perfekt fasad utåt. Jenny stod till slut inte ut med detta längre: […] att 

försöka lura sig själv att allting är bra. Att våga tillstå problemen, våga söka hjälp blev vägen ut 

ur problematiken för henne. Mamman har också börjat förstå att allt inte behöver vara perfekt 

jämt:  

 

Folk får acceptera mig som den jag är och det innefattar också dåliga dagar och taskigt humör, 

så är det bara.… Ska folk vara med mig så då får dem ta hela mig, inte bara en del av mig, du 

får ju liksom hela kakan, du kan ju inte få inte få bara hälften av ingredienserna, det funkar inte 

riktigt… 

 

På frågan om Agnetas kontaktnät har förändrats svarar hon: JA! Oh ja… idag har jag ingen 

kontakt med dem jag var med då… jag klippte telefonkortet… 

 

Agneta bygger upp nya kontakter bland annat genom sitt arbete, med ”vanliga” människor 

som hon säger och med sin mamma håller hon på att bygga upp en ny relation nu. Agneta har 

mycket större kontaktnät nu än tidigare.  
 

Bilden av sig själv då och nu 
En bild som växer fram ur intervjupersonernas berättelser om vad som skiljer dem från hur de 

såg på sig själva innan uppbrottet jämfört med nu, är att idag finns det en annan, mer positiv 

bild sig själv och en annan nyfikenhet på livet. Det finns också en framtidstro även om man 

uttrycker en ödmjukhet inför livet, att inte skynda på stegen, utan att mer ta en dag i taget, 

som några av intervjupersonerna säger. 
 

Staffan berättar: 

Då såg jag mig själv som en vandrande katastof, en bedrövlig människa. I mina värsta stunder 

när jag slog upp ögonen på morgonen så tänkte jag, att så var den dagen förstörd. Så illa var 

det, deprimerad. Vilsen, ville inte gå till parkbänkarna egentligen. Men vart skulle jag gå? 

Värdelös pappa, svikare, rädd oerhört rädd. Det hävdar jag att alla som står där nere är rädd 

för allt. De har framtiden bakom sig. Så kände jag, allt var kolsvart. Och en rädd människa i 

missbruk är en farlig människa. Det är det man kan läsa om i tidningen. Jag var en misslyckad 
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människa, jag var ingen människa heller, jag var en varelse. Skammad, skämdes för den jag var. 

Efter något drogintag, så gick ju den dagen också. Det är lätt att prata om hur dålig jag var 

men svårare att prata om hur det är nu, vad jag är bra på… Mina barn säger att jag är en cool 

och schysst pappa. Det är viktigt att skilja på Staffan missbrukare och Staffan människa. 

 

Med det menar Staffan att saker han har gjort i missbruket till exempel kriminella handlingar, 

skulle han aldrig ha gjort nykter. Han beskriver sig idag som en bra pappa, en god kamrat och 

att han är omtyckt av många; en god och glad medmänniska. Han fick bland annat positiv 

respons från en polis, som tidigare hade kört honom till tillnyktring var och varannan dag. 

Staffan försöker att vara ärlig och respektera och ha förståelse för andra. Att lära sig att sätta 

gränser är viktigt. Staffan kan se möjligheter idag och inte hindren, under missbuket var det 

tvärtom. Och det är för att han jobbat med sig själv, berättar Staffan. Han vågar prova 

utmaningar idag och har bland annat anmält sig till en danskurs. Staffan säger att han har 

mycket kraft och ägnar en dag i veckan åt sig själv, har även återupptagit gamla intressen. 

 

Jag är en i mängden och känner mig inte som någon annan. Och en sak har jag lärt mig, att 

kliva ner och ställa sig bredvid dom som inte har jobbat med sig själv. Så att man inte blir 

någon sorts guru där uppe. Jag är social, enda skillnaden är att jag inte dricker. Jag gör allt 

som jag ville göra när jag drack, vilket var omöjligt. Ingen sitter på bänken frivilligt, hävdar 

jag…. I slutändan blir det AA som tar hand om mig och det finns så mycket fin gemenskap. 

 

Staffan kan se att han fått tillbaka livet på många sätt, hans levervärden har gått tillbaka och är 

bra idag och han har fått tillbaka sitt körkort. Han väljer att inte leva i någon relation ännu, för 

han kan se att det har varit ett sätt att ”gömma sig själv” i förut. Att acceptera sig själv och 

värdera sig själv som nummer ett, är något han har lärt sig under genom mansjouren bland 

annnat, där han också tycker det finns en fin gemenskap, liksom hos AA. Staffan hade aldrig 

slagit en kvinna förut, innan han slog kvinnan han levde med som också hade ett 

alkoholmissbruk. Det förekom kränkningar av olika slag dem emellan, vilket det oftast gör i 

missbruksförhållanden, berättar Staffan. Och för att skydda sig själv vid ett tillfälle, slog han 

henne, något han också blev dömd för; därav behandlingen på mansjouren. Handlingen är 

något han skäms för och bearbetar. 

 

Idag är jag Staffan. Jag har varit identitetslös hela livet och inte vetat vem jag har varit. Jag 

håller på att lära mig vem jag är. Jag vill bli dömd på den jag är idag och inte den jag varit. 

Många vet om vem jag varit förut, men det gör mig inget.  
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Gunilla kan se att hon är starkare idag och ger sig själv egen tid och hon får ta plats. Tidigare 

har hon främst funnits till för andra, för barnen, män hon levt ihop med, arbetskamrater, släkt 

och andra i omgivningen. Hon har en mer positiv bild av sig själv idag. Gunilla berättar vidare 

att hon nu har kunnat markera för mannen att det inte är acceptabelt att stå och skrika åt 

henne, i hennes hem och att det är ett hemfridsbrott. Och sedan dess har han inte varit hemma 

hos henne: Det känns skönt att ha kunnat markera och sedan hållit fast vid det. Pappan träffar idag 

sitt barn på en plats som socialtjänsten tillhandahåller. 
 

Jenny berättar att hon förut var tystlåten, pessimistisk, alltid negativ och ofta tänkte: varför 

försöka, det misslyckas säkert ändå och hon hade mycket ”tänk-om-tankar”.  Nu upplever hon 

sig vara positiv och tänker istället att hon ska prova och se vad som händer. Att ha någon med 

sig att hålla i handen och att våga fråga någon om hjälp, det blir man också stark av. Man blir 

stark av vänskap, menar Jenny. 

 

Det är stor skillnad på mig… hade ni träffat mig för ett halvår sedan skulle ni inte känt igen mig 

… det är som natt och dag jämfört med förut… jag är mera självsäker nu… 

Jag växte väldigt mycket av att bara kunna säga min titel (när hon fått arbete)… första gången 

jag sa det … då var det så… oh... ja… jag har en titel… jag kan, det går inte att beskriva… från 

att vara osynlig till: jag kan, jag har ett värde… och det betyder väldigt mycket. 

 

Agneta berättar också om att hon har förändrats och beskriver: 

 

Jag är Agneta, jag är först och främst mamma, är glad och positiv, har ett driv, är en sann vän, 

vågar visa känslor, jag är en vuxen tjej med framtidsutsikter. Men jag har mycket kvar att 

bearbeta. Jag har jättemycket kvar att bearbeta, smärtsamma saker, när tiden är mogen, det får 

ta den tid det tar. Tränar på många olika saker. Hela mitt tänk är annorlunda. Jag vill inte byta 

ut det här mot någonting tror jag… 

 

Agneta blir ständigt påmind om konsekvenserna av sitt tidigare liv, till exempel genom dåliga 

tänder och dålig balans. Sorg i barnens ögon vid vissa tillfällen är också en påminnelse. Att 

titta på gamla fotografier kan vara smärtsamt. 
 

Jag ångrar jättemycket av det jag gjort… men det finns inget ont som inte har något gott med 

sig… Den person jag är idag har präglats av det liv jag levt… Jag kan inte göra det ogjort men 

jag kan gottgöra människor genom att vara nykter och drogfri och icke-kriminell och att jag inte 

manipulerar och ljuger, det är mitt sätt att gottgöra mina nära och kära framförallt. 
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Agneta säger att hon pratar samma språk som dem hon hjälper, det hade hon inte kunnat utan 

sin erfarenhet. Hon tror att det är mycket viktigt att de som arbetar med behandling av 

missbrukare och liknande har en egen erfarenhet, som man kan relatera till. Agneta tror inte 

att man kan läsa sig till allt. Den personliga erfarenheten är viktig, tycker hon. 

Känslor då och nu 
Här berättar intervjupersonerna om sina tankar och känslor från tiden innan uppbrottet och 

fram till idag. Bilden som växer fram är att rädslan tidigare hade styrt mycket i deras liv och 

succesivt har de alltmer frigjort sig från den. För att tydliggöra förändringar har vi valt att 

lägga samman intervjumaterialet kring känslor under vägen ut.  

 

Efter att kvinnan som Staffan levde med dog, stängde han av sorgearbetet med hjälp av droger 

och alkohol. Till följd av det blev han väldigt aggressiv och folk blev rädda för honom,  

berättar Staffan. Kort därefter skedde olyckan. Känslor som fanns tiden närmast efter 

uppbrottet var att han kände sig livrädd, hade stor sorg, stor skam och stor skuld och kände 

sig väldigt vilsen. Staffan berättar: 

 

Jag hade ingen lägenhet. Som tur var fick jag låna en släktings  lägenhet att bo i, men jag 

tänkte,  hur ska det här gå? Jag började isolera mig, men tog mig till öppenvårdsbehandlingen 

varje dag som jag hade bestämt mig för. Men jag vågade egentligen  inte gå ut på grund av att 

jag hade skaffat mig så många ovänner när jag var så aggressiv och jag hade skulder. Jag hade 

ingenting, sönderslagna tänder som jag har fått åtgärdade nu. Jag hade självmordstankar. Det 

gjorde så ont allting. Men någonstans har man lite go kvar i kroppen och jag tänkte att det 

måste gå, men det var tufft. 

 

Staffan berättar att så länge han inte använder droger behöver han heller inte vara rädd och 

har inte haft ångest på sju månader. Han känner sig ganska fri och tänkte när han stod och såg 

på en fotbollsmatch med yngsta barnet: 

 

Här står jag och äter korv och dricker kaffe…Jag har fått en stabilitet, som jag inte haft i 

tidigare nykterhet. Men visst har jag dagar när jag känner att det är tufft… 

 

Gunilla beskriver hur hon kände i samband med uppbrottet från mannen: 
 

Jätterädd, kändes som ett misslyckande. Hade satsat mycket på den här relationen. Rädsla för 

vad som skulle hända, man var ju väldigt ensam. Han hade ju plockat bort allt det sociala nätet. 

Det var som att flytta ut i tomma intet.  
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Gunillas släkt bor inte i samma stad som hon. Rädslor handlade bland annat om hur det skulle 

bli med deras gemensamma barn. Skulle mannen ta barnet till sitt hemland och hur skulle 

praktiska saker som ekonomin påverkas? Så länge Gunilla bodde med mannen kände hon att 

hon hade kontroll på att barnet blev kvar i Sverige.    

Gunilla beskriver hur det känns nu: 
 

Jag är mycket starkare idag. Det tyckte jag då också att jag var. Jag har funnit en styrka i att be 

om hjälp om jag inte fixar, inte hinner något eller inte orkar något. Jag har träffat en ny man 

idag och märker att det finns mycket kvar, men nu kan jag säga att jag är jätterädd för det här. 

Det här händer i mig och det har aldrig funnits förut. Så jag är mycket starkare och mår mycket 

bättre idag. 

 

Jenny berättar även hon hur rädslan alltmer har släppt taget om henne. Hon har blivit mer 

positiv och vågar idag prova nya saker och utmana sig själv och, som hon säger, prova och se 

vad som händer. 
 

Agneta berättar om sina tankar och känslor innan uppbrottet: 
 

Hela missbrukslivet styrs av rädslor… Det är bara rädslor.  Hur mycket man än vill lägga av så 

fixar man inte det... Man klarar inte av det... Det är jättesvårt… Det går för runt… Man 

springer i det här ekorrhjulet... så det är ingen enkel match… 

Det är lättare sagt än gjort att sluta... Innerst inne så vill man inte vara där ute, men rädslorna 

styr och drogen tar över. Den tar över hela livet… ens tänk. Hela… drogen är så otroligt stark, 

det är liksom ens livspartner... Man lever med den… Kriminaliteten har hängt ihop med drogen, 

de har gått hand i hand. 

Jag byggde upp ett hat till socialtjänsten och polisen, träffade fel killar… jag var en trasig liten 

tjej som famlade där ute i mörkret… institutionsskadad… visste inte åt vilket håll jag skulle gå… 

I missbruket var jag helt avstängd, drogen och kriminaliteten styrde mig. 

 

Idag kan Agneta prata om sina känslor och om hur hon mår, vilket hon tycker är viktigt, 

annars finns också en större risk för återfall. 
 

Allt jag gjort har styrts av rädsla. Det är en kraft att kunna be om hjälp, att våga be om hjälp… 

 

Det är inte rädslan som styr idag berättar Agneta vidare. Idag kan hon känna glädje av att höra 

fåglarna kvittra, tidigare hörde hon dem inte överhuvudtaget. Hon berättar att hon blir glad för 

små saker idag, som fåglarnas sång. Barnen är en stor källa till glädje säger Agneta. 
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Erfarenheter som blivit tillgångar  
Att ha levt i en problemfylld livssituation har gjort att intervjupersonerna idag har fått med sig 

erfarenheter som blivit till tillgångar för dem själva och även för andra människor. 
 

Staffan har fått stor erfarenhet från båda sidor; både som nykter och onykter, vilket gör att han 

ser när mäniskor är på väg in i missbruket. Han är mentor till personer som kommer till AA 

och  som önskar få hjälp. Staffan har fått en självkännedom som gör att han är uppmärksam 

på sig själv och känner sina egna gränser. Och hans huvudsyfte är att vara nykter. 
 

Gunilla stödjer och hjälper idag kvinnor som befinner sig i liknande situation som hon gjorde 

tidigare. Idag tror Gunilla att hon kan se varningssignaler på ett annat sätt. Hon valde också 

att inte gå in i ett nytt förhållande de första åren, efter att hon lämnat mannen: Det handlade om 

att bryta mönsterna som gjorde att jag träffade den här mannen, känner  jag. Det här är något hon 

har arbetat med under öppenvårdsbehandlingen hon tidigare gjorde. Gunilla kan se att hon har 

lärt sig att sätta gränser. 
 

Idag kan jag ju till och med säga att jag är tacksam mot den här mannen. Jag har fått helt andra 

perspektiv på livet och jag har jobbat jättemycket med mig själv sedan jag lämnade honom. Så 

idag kan jag se att jag levde ett väldigt dysfunktionellt liv, även innan jag träffade honom. Så 

han har ändå tillfört att jag har kommit vidare med mig själv. 

 

Gunilla har fått hjälp genom hemkommunens öppenvård. Först i ett anhörigprogram på grund 

av att det i hennes familj har funnits alkoholproblem. Efter några gånger, under en föreläsning 

om alkoholism, rasade hon ihop som en korthög, började gråta och förstod inte varför, 

berättar Gunilla. Hon hade inte druckit alkohol när hon levde med mannen, vilket även 

handlade om en överlevnadsstrategi. Före det arbetade hon inom restaurangvärlden och där 

blev det en hel del alkohol. Gunilla valde att gå in i behandling mot alkohol: 
 

Där fick jag titta mycket på mig själv och berätta min levnadshistoria och inse det och komma 

tillrätta med det. Det i kombination med Pia och kvinnojouren har stärkt mig mycket och jag har 

fått med mig verktyg, som jag har användning för idag. 

 

När Gunilla levde med mannen handlade mycket om att hålla honom lugn, så både hon och 

barnet lärde sig vad de fick prata om och vad de fick göra. Gunilla var aldrig med på 

personalfester och var sällan ute med vänner, som tidigare. Hon kan se att mannen hade 

minskat hennes livsutrymme successivt. Men redan från början var han svartsjuk och det 
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fanns ett kontrollbehov över vad hon gjorde och inte gjorde. Gunilla kan idag se att hon 

försvarade och bortförklarade mycket av hans beteende då.  

 

För Jenny har ångesten alltmer avtagit och därmed har också kontrollbehovet som fanns 

tidigare minskat. Jenny berättar om: 

 

Att klara av att inte ha kontroll. Skönt att våga släppa taget… Ångesten är en del av mig… jag 

utvecklas av den… Jag hade nog inte varit samma person… inte tänkt på samma sätt annars. 

Jag förstår ju andra personer på ett annat sätt, har fått mera medkänsla för andra personer… 

blivit mera ödmjuk. Det är både för och nackdelar... man lär ju välja fördelarna…  

 

Att rädslan har minskat har medfört att hon också vågar och kan vara andra till hjälp, att hon 

kan sätta sig in i andra människors situation. Genom ÅSS får hon uppleva att hon själv kan 

vara till hjälp. Jenny menar att det är svårt att beskriva hur panikångest känns, att sätta ord på 

ångesten, och hon rekommenderar alla att läsa en bok om ångest som finns att köpa på ÅSS: 

[…] så förstår folk hur det är. 

 

Jenny har lärt sig hantera sin panikångest genom ett annorlunda sätt att tänka: 
 

Man blir starkare dag för dag… tar en sak i taget… bryter sönder problemet i småbitar och 

löser det steg för steg… Psykologen var startgropen till hur jag skulle tänka… men de viktigaste 

verktygen fick jag hos ÅSS… för mig har ÅSS varit den starkaste biten på hur jag ska lära mig 

tänka… Det är bara SÅ skönt att gå dit. 

 

Agneta berättar också om hur hennes erfarenheter kan vara till hjälp för människor som hon 

till exempel träffar genom KRIS och som lever ett liv med missbruk och kriminalitet: 

 

Det är viktigt för mig att känna att jag gör en samhällsnytta… Det är nog mitt sätt också att 

betala tillbaka den skada jag har gjort… genom att hjälpa andra. 

 

Hon kan även se vikten av att be om hjälp: Det är en kraft att kunna be om hjälp, att våga be om 

hjälp… 

 

Tillägg 
Som avslutning på intervjuerna ställdes frågan om något hade glömts eller som de önskade 

tillägga något. Här nedan följer deras tillägg.  
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Staffan avslutar intervjun med att säga: Jag behöver AA och AA behöver mig. Det är något som 

kommer att bli bra. 

Staffan  har lärt sig mycket av människor som gått före och som han träffar på AA. 

 

Hoppas jag kan bryta mönstret. Det ger ringar på vattnet. Jag behöver inte säga något, det 

räcker att jag är nykter.  Om jag är nykter går allt på automatik, jag tänker bättre och handlar 

därefter. Och det blir bra. Jag är van att ta beslut i kris och det blir inga bra beslut… Vi har ett 

gemensamt problem (AA), att inte dricka… hur ska vi kunna  överleva… och det är det är ju 

fantastiskt… Det är det som är kraften. 

 

Gunilla avslutar intervjun med att säga: 

 

Det jag tror har varit viktigaste för mig, som jag kan se idag, är att jag har jobbat jättemycket 

med mig själv på kvinnojouren och på öppenvårdsbehandlingen.  
 

På kvinnojouren deltog Gunilla även i en dramagrupp, som hon tyckte gav mycket: 

 

Att delta i grupp har gett dels att träffa människor som känner igen och förstår och dels att 

lyssna på andra…Det är inte bara jag som är dum, för så kände jag i början, att jag kan inte 

lämna och lever kvar med en man som är galen ungefär. Och få höra att andra också gör 

samma sak, men då tror man kanske att alla andra går vid första slaget och det är ingen som 

gör det. Just att få höra att andra gör samma sak, tror jag är jätteviktigt.   

 

Jenny säger att det känns bra, att det var första gången hon blev intervjuad och att hon säkert 

har fått med allt hon ville säga.  
 

Agneta avslutar intervjusamtalet med att säga att det måste finnas andra alternativ än 

institutionsplaceringar av barn och ungdomar. Agneta blev själv placerad vid nio månaders 

ålder, LVU upp till femtonårsåldern och har periodvis bott på olika institutioner under sin 

uppväxt. 
 

[…] institutioner i all ära… men … det är ändå barn… Är man tio år och ska sitta på 

institution... det kan ge skador för livet... Jag tror inte att det är bra… Det måste finnas andra 

alternativ. 
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5. Analys och diskussion 

Kvalitativ metod går upptäcktens väg och vill utforska människors livsvärld och, i denna 

studie, vad som är verksamt i vändpunktsprocessen för dessa personer vi intervjuat. Att 

berätta är en del av konstruktionen av verkligheten, av självbild och självförståelse (Berglund, 

2000).  

 

Vändpunktsprocessen, the process of role exit, innebär som tidigare nämnts, processen att 

lämna en roll som är central för en individs identitet och förnyandet av identiteten i en ny roll 

som även inkluderar individens ex-roll. Detta är en social process som sker över en tidsperiod 

som kan vara olika lång (Fuchs Ebaugh, 1988). Det handlar om att ta det första trevande 

steget – som sedan följs av flera när man ser att marken bär. Varje resa – hur lång den än är – 

börjar med det första steget. Att sedan se till att få rätt karta och att ha stöd efter vägen är 

väsentligt. Här följer vår analys av empirin. 

Vändpunkter 
Typen av vändpunkter skiftar bland våra intervjupersoner i likhet med Fuchs Ebaughs studie, 

men processen i sig är identifierbar och liknande för alla. Det finns liknande mönster oavsett 

vilken roll som lämnas (ibid.). Vändpunkten och vägen vidare efter den har sett olika ut för 

våra intervjupersoner, men gemensamt för dem alla är att de haft en tydlig upplevelse av en 

vändpunkt. Hos dem alla kan man förstå att det har varit en process över en längre tid som lett 

fram till den slutliga vändpunkten. Man kan identifiera flera av Fuchs Ebaughs huvudtyper av 

vändpunkter hos flera av våra intervjupersoner.  

 

Staffans berättelse om vad det var som fick honom att bryta upp, liknar den fas som Fuchs 

Ebaugh beskriver som en ”antingen/eller-situation”. Staffan hade svävat mellan liv och död 

och när han också  genom sjukhusvistelsen kommit ifrån alkoholen och inte var påverkad, såg 

han det som en chans till att bryta upp och rädda sitt liv. För Jenny var det mer som att hon 

inte längre stod ut med situationen och att ett gräl med mamman blev den utlösande faktorn 

för vändpunkten. Fuchs Ebaugh kallar det för strået som bryter kamelens rygg (droppen som 

fick bägaren att rinna över). Liksom Gunilla berättar Agneta om en utmärkande händelse som 

fick henne att bryta upp. Men en skillnad är att Agneta inte har någon tidigare roll att relatera 

till på grund av sin uppväxt. Hon vet egentligen inte hur ett ”normalt” liv ser ut utan måste 

söka sig fram och bygga upp sin nya identitet från grunden. Agneta berättar själv att hon inte 

var motiverad när hon kom till behandlingshemmet. Det som fick henne att vakna upp var när 
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hon skulle skriva om smärtsamma konsekvenser som hennes livssituation medförde. Fuchs 

Ebaughs (1988) första fas känns igen här; Agneta tvingas reflektera över sin destruktiva 

livsstil och de konsekvenser den medför. 
 

Att tro på sin egen förmåga är en av grundstenarna för att kunna förändra sitt livsmönster. 

Vändpunkten innebär ofta en mobilisering av resurser både på det emotionella och på det 

sociala planet, en bestämd vilja att göra något åt sin situation (Fuchs Ebaugh, 1988). 

Denna vilja är tydlig hos samtliga intervjupersoner vid deras vändpunkter. 

Identitet 
Uppbyggandet av den nya sociala identiteten tycks gå snabbare om man byggt broar till den 

nya rollen innan man lämnar den gamla, på sådana områden som till exempel arbete, vänner, 

familj och hobbies. Broar i form av arbetsmöjligheter och socialt stöd är dessutom centrala i 

anpassningsprocessen. Fuchs Ebaugh fann att exiters som skapade broar mellan den gamla 

och den nya rollen verkade ha större copingresurser än de som brände broar innan de skapade 

en ny social identitet (Fuchs Ebaugh, 1988). Våra intervjupersoner kan sägas ha byggt broar 

på detta sätt, inte minst via frivilligorganisationer som AA, NA, KRIS, ÅSS och 

Kvinnojouren, dit de kom i sin gamla roll. I dessa organisationer fick de stöd och hjälp att 

hantera sin gamla roll medan de byggde upp sin nya roll som ex. och gick vidare till att bli 

stöd åt andra. Att stödja andra fungerar också som stöd åt personen själv. Detta har uttryckts 

av samtliga intervjupersoner. Berglund liknar vändpunktsberättelser vid ” självuppfyllande 

profetior som likt en stödkorsett håller formen och linjen i positiv utveckling” (Berglund, 2000). 

Stöd och strategier 
De flesta av våra intervjupersoner har uttryckt vikten av att ha någon med sig som stöd i olika 

sammanhang. Stöd från viktiga personer i omgivningen, anhöriga och vänner liksom 

professionella spelar stor roll (Claezon, 2004). För samtliga intervjupersoner har andra 

personer varit viktiga för vändpunktsprocessen, såväl inom det privata som inom det 

professionella nätverket. De pratar också alla om gruppens betydelse, att gruppens stöd har 

varit betydelsefull.  

Strategier för att förhindra återfall, att inte gå tillbaka till den gamla livssituationen, fanns hos 

samtliga intervjupersoner. Att klippa banden med den gamla gruppen och den tillhörigheten, 

är något som både Staffan och Agneta har gjort. Blomqvist (2002) och Kristiansen (2000) har 

forskat om vägen ut ur missbruk och de talar bland annat om att identitetsförändringen kräver 

att man bryter kontakter med personer som fortfarande är i sitt missbruk, för att upprätthålla 
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sin egen drogfrihet. I samband med och efter en vändpunktsprocess behöver identiteten 

arrangeras om, den tidigare identiteten behöver blekna bort, tankar om sig själv förändras och 

livet måste få en ny mening (Svensson, 1996, Blomqvist, 2002, Kristiansen, 2000). 

Gunilla, som det har gått längst tid för sedan uppbrottet kan se sin situation ur ett nytt 

perspektiv och har gjort ett rollutträde som Fuchs Ebaugh (1988) skriver om. Idag har Gunilla 

en relation med en annan man, det är dock något som har fått ta tid och det handlar om ett 

medvetet val. Hon behövde arbeta med sig själv först och bryta tidigare mönster. Det är också 

något som Agneta och Staffan berättar, att de är i den processen nu och därför har de valt att 

inte gå in i någon relation ännu, även Jenny har valt att vänta med det. 

Vägen vidare 
Att förstå och få med sig kunskap, allt från kunskap om sig själv till kunskap om hållbara 

verktyg, är något som samtliga intervjupersoner berättar vikten av för vägen ut och det liv de 

lever idag. Tid för återhämtning är också något som varit viktigt för några av 

intervjupersonerna. Även om kunskap hade funnits förut bland annat genom 

behandlingsprogram som för Staffan och Agneta, så var det något som saknades. 

  

Motivationen såg kanske också annorlunda ut, att det också handlade om att tiden var mogen. 

Här spelar troligen också tidsfaktorn in, att tid fanns för återhämtning för några av 

intervjupersonerna. De hade kanske under tidens gång uppnått en mognad, som gjorde att de 

tog till sig kunskap på ett annat sätt denna gång. Det har handlat om en process. För Jenny var 

det kanske mer så att hon tidigare hade saknat verktyg och att hennes mående var något som 

bagatelliserades i familjen. När hon sedan själv sökte hjälp, så fick hon också hjälp med att 

hantera sin situation. Från våra intervjupersoners berättelser kan vi så urskilja olika faktorer 

som påverkar motivationen att bryta upp och det har tagit olika lång tid för personerna. 

Agneta talar också om att hon kanske inte hittat något annat alternativ än. Majoriteten av 

intervjupersonerna i Fuchs Ebaughs studie utgjordes av som Hedin och Månsson (1998) 

skriver, välutbildade professionella till exempel poliser, lärare och läkare. Att lämna en sådan 

roll för en annan betyder troligtvis också att de har en relativt trygg utgångspunkt, när de ska 

söka andra alternativ (ibid.).  Ekonomiska förutsättningar, stöd från samhället, nuvarande 

livssituation är några faktorer som påverkar handlingsutrymmet för ett uppbrott. Att 

omgivningens stöd och reaktioner påverkar en person i samband med ett uppbrott, är något 

som står att läsa i samtlig litteratur som vi har tagit del av, som handlar om vändpunkter. Det 

är också något som våra intervjupersoner berättar om.  
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Meningsfullhet 
Utifrån intervjupersonernas berättelse växer en tydlig bild fram av vikten att hjälpa andra som 

befinner sig i liknande livssituation som de har gjort. Och det kan göras på många sätt. Staffan 

berättar att bara genom att leva det liv han gör idag kan andra se att det fungerar att bryta 

mönster och det kan ge ringar på vattnet till andra människor. Han delar också med sig genom 

att vara sponsor till människor, som försöker att ta sig ur sitt alkoholberoende och det handlar 

om att finnas till hands dygnet runt, om det behövs. Agneta är aktiv inom KRIS idag och 

hjälper människor som vill lämna sin livssituation. Jenny och Gunilla är också engagerade i 

ÅSS respektive Kvinnojouren.  

Att hjälpa andra handlar också att ge tillbaka till samhället för den hjälp personen själv har 

fått, berättar några av våra intervjupersoner. Det blir något som får en mening i deras liv och 

just att känna meningsfullhet, är något som ingår i det salutogena perspektivet (se 

Antonovsky, 2005).  Även Kristiansen (2000) skriver om att vi människor ständigt 

sysselsätter oss med meningsskapande processer, att vi gör det på många olika sätt och för 

våra intervjupersoner kan ett sätt då vara ge tillbaka och hjälpa andra. I detta ingår också att 

tillhöra ett sammanhang, en gemenskap. Intervjupersonerna hade även andra tillhörigheter 

innan uppbrottet. Svensson (1996) kallar det för olika sociala världar och summan av dem blir 

vår sociala identitet, som då också är föränderlig.  
 

Känslan av sammanhang (KASAM) är en faktor som verkar ha förändrats och förstärkts för 

intervjupersonerna, vilket framkommer i deras berättelser. Det handlar bland annat om att de 

hanterar stress och andra svårigheter på ett annat sätt idag. Och som Antonovsky (2005) 

skriver – känslan av sammanhang är hälsobringande och läkande. 

Känslor 
Vändpunktsprocesser kan innebära känslor som är både negativa och positiva för individen 

(Fuchs Ebaugh, 1988). Samtliga intervjupersoner beskriver att de innan och under uppbrottet 

har styrts mycket av rädslor, vilket successivt har avtagit och idag kan de bland annat känna 

glädje och stolthet på ett annat sätt än tidigare. Scheff och Starrin (2002) menar att orsaken till 

många sociala problem handlar om bristen på kunskap om emotioner (känslornas biografi) 

och deras inverkan på relationer. De ser skam som en huvudemotion som omfattar fler sociala 

och psykosociala funktioner än andra emotioner (ibid.). Våra intervjupersoner beskrev på 

olika sätt känslor av skam, för den man var och för livssituationen. En form att kringgå och 

reducera känslor av skam kan vara våld, kränkningar, droger, att dra sig undan andra 

människor och att förminska sitt eget värde. Både individen själv och samhället bidrar till det. 
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När skammen erkänns och uppmärksammas i ett socialt sammanhang, så påverkar det till en 

personlig utveckling. Därmed binder skammen inte längre personen (Scheff & Starrin, 2002; 

Brown, 2007). Starrin (2007) menar att vi inom den sociala sektorn måste bli bättre på att 

uppmärksamma förtjänster som kan ge stolthet och positiv energi.  

På väg 
Vi människor är ständigt på väg – identiteter dekonstrueras och rekonstrueras (Berglund, 

2000). Jenny som tidigare isolerade sig på grund av sitt mående har ett aktivt, socialt liv idag. 

Gunillas band till den misshandlande mannen har klippts av och hon känner sig fri. Agneta 

som har levt ett liv med omhändertaganden, institutionsplaceringar och utsatthet har fått kraft 

att lämna det och säger att hon inte vill byta sitt nuvarande liv mot något. Staffan pratar om att 

han äntligen, bildligt talat, fått rätt karta – tidigare körde han med Stockholmskarta i A-stad, 

vilket naturligtvis inte gick så bra. Deras kartor är personliga, det är deras personliga version 

– skapade utifrån deras olika erfarenheter. Stig-Arne Berglund (2000:28), citerar Sverre Moe: 

Vi ser världens dunkel i skenet av den lykta vi bär med oss. Deras karta gäller för dem och är av 

denna anledning högintressant för oss som socionomer/hjälpare. Vi måste sätta oss in i hur 

den ser ut för att kunna visa på alternativa vägar.  
 

Vad förändrar och vad är verkningsfullt stöd för de personer som befinner sig i en 

uppbrottsprocess? Och vad har socialt arbete att lära av detta?  En aspekt som tydligt 

framkommit är att personerna funnit det stöd och den hjälp de fått genom ”sina” föreningar 

KRIS, AA, ÅSS och Kvinnojouren mycket betydelsefullt. Att de människor som är 

verksamma inom dessa föreningar har en egen erfarenhet av en problematik och kan berätta 

vilka strategier de funnit verksamma i olika situationer har varit oerhört betydelsefullt för våra 

intervjupersoner. Att  känna igen sig är viktigt, att få uppleva att flera upplevt liknande saker 

och kan stötta varandra. De säger sig också ha fått stöd av professionella men upplevelsen av 

att de har en kunskap de läst sig till värdesätts inte på samma sätt som den självupplevda. Men 

några av intervjupersonerna betonar dock att det är hur hjälparen är som person och 

bemötandet – den  relation som skapas personerna emellan – som är det viktiga, inte till 

exempel vilka metoder som används. Detta stämmer väl överens med vad som framkommit i 

studier kring socialarbetar-klient-relationer, till exempel i Ribner och Knei-Paz (2002) och de 

Boer och Coadys (2007). Ett empowermentbefrämjande sätt, värme, engagemang, respekt och 

att kunna gå utanför ramarna ibland är egenskaper som framkom som önskvärda hos en 

socialarbetare (ibid.).  
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Att våga konfrontera personen som behöver förändra sitt liv är en annan sak som framkommit 

som viktigt – det hjälper inte att stryka medhårs som en intervjuperson uttrycker det. Våra 

intervjupersoner har även upplevt sitt nära nätverks stöd (signifikanta andra) som något av det 

viktigaste av allt i uppbrottsprocessen vid sidan av gruppernas stöd. Nätverksarbete framstår i 

detta ljus som mycket viktigt att satsa på i socialt arbete.  
 

Vad kan vi inom socialt arbete mera dra för lärdomar av vad som framkommit i denna 

uppsats? Hur kan de behov mötas som framkommit här? Ett sätt är att redan under 

socionomutbildningen ge mera kunskap om frivilliga stödorganisationer såsom till exempel 

KRIS, AA, NA, ÅSS och Kvinnojouren som nämnts i denna uppsats. Ett samarbete med dem 

skulle nog kunna vara bra, kunskap om vad som finns för att  kunna hänvisa vidare bör i alla 

fall vara ett minimikrav. Mera  samarbete behövs mellan samhällets olika instanser. Sedan 

kan man fundera på socialtjänstens tillgänglighet – finns personal till hands när människor 

behöver hjälp – som ju kan vara vilken tid som helst på dygnet? Att fundera på vilka vi är till 

för att hjälpa är nyttigt – vi är till för dem och inte de för oss. Behovet av hjälp låter sig inte så 

lätt pressas in på kontorstid!  
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Bilaga 1  Intervjubrev 
2008-04-03 
 

Intervjupersoner sökes!  
 
Vi är två studenter som går sista terminen på Socionomprogrammet på Mittuniversitetet i 
Östersund, och vi ska skriva vårt examensarbete om vändpunkter, om vad det var som fick en 
människa att ta det avgörande steget och förändra sitt liv. Till detta behöver vi intervju-
personer.  
 
Uppsatsen vi skriver kommer att ha fokus på själva vändpunkten och vägen ut ur en 
problematik och hur detta kan se ut och upplevas av den enskilde. Vad är det som får en 
människa att bryta upp? För att kunna genomföra detta behöver vi kontakt med Dig som 
numera har lämnat problemet bakom Dig och kan tänka Dig att dela med Dig av Dina 
erfarenheter kring detta.  
 
Intervjuerna kommer att ta ungefär en timme, och intervjun kommer att röra sig kring två  
teman. Temana är ”vändpunkter och vägen ut”. Intervjuerna kommer att genomföras av oss 
båda och med hjälp av bandspelare (förutsatt att detta är okej för Dig som intervjuperson).  
Som deltagare är Du anonym, och inga namn eller personuppgifter kommer att finnas i den 
färdiga uppsatsen. Innan materialet publiceras kommer Du att erhålla en kopia med texten 
från Din intervju, som vi ber Dig godkänna för användning. Som intervjuperson väljer Du 
själv i vilken utsträckning Du vill svara på frågorna, och Ditt deltagande är frivilligt vilket 
innebär att Du om Du ändrar Dig kan välja att avbryta Din medverkan. Inget av ”Ditt” 
material kommer då att användas i uppsatsen. Som deltagare kommer Du naturligtvis att få ett 
exemplar av den färdiga uppsatsen.  
 
Vi hoppas att Du är intresserad av att hjälpa oss med vår uppsats, och vi skulle uppskatta Din 
medverkan. Vi behöver göra intervjuerna så snart som möjligt, så vi är tacksamma om Du 
kontaktar oss så snart som möjligt, helst före 16/4. Om Du vill ställa upp, eller funderar på det 
och har några frågor eller funderingar, tveka då inte att ta kontakt med någon av oss.  
Tack på förhand och med vänliga hälsningar, Marinette och Birgitta. 
 
Våra kontaktuppgifter är:  
Marinette Johansson, tfn: XX, e-mail: XX  
Birgitta Lyngemark, tfn:XX, e-mail: XX 
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Bilaga 2  Intervjuguide 
Bakgrund: 

• Ålder  
• Hur länge levde du i den problematiska situationen? 
• Hur lång tid har gått sedan du lämnade den situationen? 

 
Teman för intervjun: 

1) Vändpunkter 
2) Vägen ut 

 
 
Frågor till temat Vändpunkter 
Vad var det som gjorde att du bröt upp, var det något speciellt som var betydelsefullt för 
beslutet? (Var det något särskilt som hände i ditt liv i samband med uppbrottet, med- eller 
motgångar, positiva, negativa händelser?) 
 
Upplevde du att det fanns någon eller några vändpunkter? 
 
När började du se att det fanns alternativ? 
 
Var det någon eller några som var speciellt betydelsefulla för dig i vändpunktsprocessen? 
 
(Vad hände och hur gick det till? Hur kände du då?) 
 
 
Frågor till temat Vägen ut 
Har du vid något tillfälle gått tillbaka till……. dåvarande situation? 
 
Vad har varit viktiga faktorer i uppbyggnaden av det liv du lever idag? 
 
Fick du stöd av någon? Vad gjorde de? 
 
Har ditt kontaktnät förändrats under resans gång? 
 
Vad är det som skiljer dig idag från den du var då? 
(Har bilden av- tankar om dig själv förändrats?) 
 
Känner du att dina tidigare erfarenheter kan vara en tillgång idag? Och i så fall, på vilket sätt? 
 
(Vad hände och hur gick det till? Hur kände du då?) 
Söker erfarenheter/känslor 
 
(Intervjua alt. observera, en håller öppen dialog, den andra observerar ex mimik, kroppsspråk- 
kommer fram till följdfrågor, reflekterar och fångar upp vad som sker, samtidigt en 
maktposition). 
 
Avslutning på intervjun: Är det något som är glömt eller som bör tilläggas? 
 
Hur har du upplevt intervjun? 
 


