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Sammanfattning 

Forskning har visat på att det är flera faktorer som är avgörande i uppbrottsprocessen när en 

person vill avbryta sitt missbruk av alkohol och droger. Vad som spelar roll är faktorer i 

personens omgivning men också faktorer hos individen själv. Syftet med studien var att hitta 

faktorer som var av betydelse för att motivera personen till att lämna ett missbruk av alkohol 

och droger samt visa på hur uppbrottsprocessen ser ut. Undersökningen baseras på sex 

intervjuer. Det insamlade materialet analyserades och jämfördes mot tidigare forskning inom 

området. Resultatet visade att negativa konsekvenser orsakat av missbruket motiverade 

personen till att fatta ett beslut om att sluta missbruka. Faktorer som underlättat i 

uppbrottsprocessen har varit byte av bostad och avbrott från gamla sociala relationer. 

Ytterligare har nya sociala relationer, inre förändring samt nytt synsätt på livet varit 

betydelsefullt för upprätthållandet av nykter- och drogfrihet.   

 

 

Nyckelord: Missbruk, beroende, sociala relationer och uppbrottsprocess 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Förord 

 
Författaren till denna studie riktar ett stort tack till de respondenterna som ställt upp och delat 
med sig av sina livshistorier. Tack för allt ni har berättat och det fina förtroende ni givit mig. 

Utan er medverkan hade denna studie inte varit möjlig.  
Ett ytterligare tack vill jag skänka till min underbara sambo med familj som under 

uppsatstiden har varit så fantastiskt stöttande och förstående. 
 

Tack!
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1  Inledning 

I Sverige är den generella synen på alkohol och droger att det utgör ett allvarligt hot mot 

samhället och leder till missbruk och beroende samt att det är oerhört svårt att ta sig ur. För att 

förhindra detta har Sverige skapat strategier i form av kontrollpolitik med förebyggande 

åtgärder, frivillig och tvångsmässigbehandling för att bekämpa missbruket (Kristiansen, 

2000). Forskning visar på att det är flera faktorer som är väsentliga för att en individ ska 

lyckas förändra sitt liv och ta sig ur ett missbruk eller beroende. Det kan handla om yttre 

faktorer så som miljö och sociala relationer men också inre faktorer så som viljestyrka och 

motivation hos individen själv. Ibland lyckas människor som har ett omfattande missbruk att 

förändra sina alkohol- och drogvanor och skapa ett nyktert och drogfritt liv utan hjälp av 

behandling. Dock är forskningen ganska begränsad och det är svårt att visa på vilka faktorer, 

behandlingar eller händelser som lett till att en person tagit sig ur ett missbruk och lyckas 

upprätthålla en varaktig alkohol- och drogfrihet (Blomqvist, 2002). En sådan företeelse kallas 

natural recovery och syftar till missbrukare som slutar med sitt missbruk och blir drogfria helt 

på egen hand utan hjälp från samhället. Dock är detta inte något som sker av sig själv i en 

handvändning, utan är en förändringsprocess som sker över tid och präglas av sociala 

sammanhang. Det finns många olika skäl och förklaringar till varför en person väljer att 

lämna missbruket och ännu fler förklaringar till hur de går till väga. Det kan vara allt ifrån 

oplanerade försök till målinriktade försök. Orsakerna kan beskrivas allt ifrån att de negativa 

konsekvenserna av missbruket blir för stort och leder till en förändring eller en positiv 

händelse som ger en önskan om ett drogfritt liv (Kristiansens, 2000).  

 

Vad är det då som gör att personer som befinner sig i ett missbruk av alkohol eller droger blir 

nyktra och drogfria. Hur stor faktor är behandling eller är det andra faktorer som är av större 

betydelse? Vad är det som påverkar upprätthållandet av ett nyktert och drogfritt liv? Vad är 

det som gör att vissa blir beroende och vissa inte? Denna studie kommer att fokusera på 

informanternas livshistorier gällande deras missbruk och beroende problematik. Studien 

kommer att undersöka vilka inre/yttre faktorer och händelser som har upplevts som viktiga 

och avgörande för informanterna, samt vilken betydelse eventuell behandling har haft för dem 

i deras väg ut ur missbruket.     
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att hitta faktorer, händelser, personer och behandlingsmetoder som har haft 

betydelse för individen att ta sig ur ett alkohol- och drogmissbruk/beroende.  

Vägledande frågeställningar:  

• Finns det avgörande händelser eller faktorer som lett till ett beslut att ta sig ur ett 

beroende?  

• Vilka yttre respektive inre faktorer har varit essentiella i uppbrottsprocessen?  

• Vilken betydelse har behandling haft för individen för att ta sig ur sitt beroende?  

• Vad är av betydelse för att kunna uppehålla nykter- och drogfrihet?  

 

1.2 Avgränsningar 

Författaren har valt att intervjua sex personer utifrån syftet med denna uppsats. 

Intervjupersonerna har alla personlig erfarenhet av att ta sig ur ett missbruk/beroende av 

antingen alkohol eller droger. Det är deras berättelser som är utgångspunkten för denna studie. 

Studien är begränsad till Jämtlands län och är baserad på enbart dessa personers 

livserfarenheter och kan inte generaliseras till att det ser ut så för alla som tar sig ur ett 

missbruk/beroende av alkohol och droger.  

 

2  Terminologi 

Det finns anledning att definiera en del väsentliga begrepp i studien då dessa förekommer 

frekvent i resultatdelen. Några viktiga begrepp att ta upp är missbruk och beroende, 

intervjupersonerna skiljer på dessa och därför är det viktigt att redogöra dess innebörd.  

 

2.1 Missbruk och beroende 

För att kunna diagnostisera missbruk och beroende så använder man sig av det amerikanska 

diagnossystemet DSM-IV som beskrivs enligt Heilig (2011) här nedan.   

Missbruk  

Minst ett av de nedanstående kriterierna skall vara uppfyllt, varaktigt eller upprepat under en 

och samma period på 12 månader.  

• Upprepad användning av alkohol/droger som leder till negativa konsekvenser inom 

arbete, skola eller hemmet. Exempel på detta kan vara; upprepad frånvaro från arbetet, 

skolk eller misskötsamhet i skolan, vanskötsel av barn eller hushåll.  
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• Upprepad användning av alkohol/droger i situationer som medför risk för fysisk skada 

som vid bilköring eller annat tungt motordrivet fordon. 

• Upprepad kontakt med rättvisan pga. användandet av alkohol/droger.  

• Fortsatt användande av alkohol/droger trots pågående eller återkommande sociala eller 

familjära problem.  

 

Beroende 

För att anses vara beroende skall du uppfylla minst tre av nedanstående kriterier under en och 

samma 12-månaders period. 

• Tolerans; som uttrycker sig sådan att behov av större dos för att uppnå samma effekt 

eller påtagligt minskad effekt vid tillförsel av samma dos.  

• Abstinens; som uttrycker sig som sådan antingen för alkoholen/drogen specifika 

symtom vid avbrutit intag, eller tillförandet av alkoholen/drogen för att minska eller ta 

bort dessa symtom.  

• Kontrollförlust; intag av större mängd drog/alkohol eller under längre period än vad 

som från början var tänkt.  

• Misslyckade försök att sluta eller minska/kontrollera intag av alkoholen/drogen. 

• Större delen av tiden går åt till att införskaffa, konsumera och hämta sig från 

användningen av alkoholen/drogen.  

• Viktiga sociala aktiviteter, fritidsintressen, yrkesmässigt blir lidande pga. användning 

av alkoholen/drogen.  

• Fortsatt användning av alkoholen/drogen trots medvetenhet att den direkt orsakat eller 

förvärrat fysiska eller psykiska besvär (Heilig, 2011).  

En ny version av DSM, DSM 5 har nyligen publicerats. Där ersätts missbruks- och 

beroendediagnoserna med det samlade begreppet substance use disorder (en direkt svensk 

översättning finns inte i dagsläget). I nya DSM 5 kombineras de sju beroendekriterierna och 

de fyra missbrukskriterierna under en och samma diagnos substance use disorder. Man har 

gjort vissa ändringar som inneburit att man strukit kriteriet Juridiska problem och istället lagt 

till kriteriet begär/sug. Minst två kriterier av de nu 11 kriterierna skall vara uppfyllda för 

diagnos. Svårighetsgraden anges som mild om 2-3 kriterier är uppfyllda, som måttlig om 4-5 

kriterier är uppfyllda, och som svår om mer än 5 kriterier är uppfyllda (Jones, Gill, och Ray, 

2012; Socialstyrelsen, 2014 ). 
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2.2 Alkohol eller droger  
Fler begrepp som används är droger i denna studie används begreppet för att beskriva olika 

substanser, exklusive alkohol. Det finns skäl att ta upp likheter och skillnader mellan alkohol 

och droger då det i studiens resultatdel redovisas missbruk av bägge delarna.  

 

Kristiansen (2000) visar på varför det är viktigt att kartlägga skillnader och likheter mellan 

drogmissbruk och alkoholmissbruk. Han menar att drogmissbruk som livsstil ligger i grund 

för identitetsskapande processer där droganvändning blir den centrala aktiviteten. Här finns 

likheter med alkoholmissbruk som också grundar sig i identitet men med alkohol som central 

aktivitet och som är en orsak till social, psykiska, ekonomiska och fysiska problem. I likheten 

ligger att både alkoholmissbruk och drogmissbruk kommer att leda till problem med 

omgivningen och båda kommer att identifieras som avvikande norm i samhället, så finns här 

också en väsentlig skillnad. Alkoholkonsumtion i samhället sett är ingen avvikelse det är först 

när alkoholanvändningen överskrider den normala konsumtionen som det blir en avvikelse.  

Droganvändningen är redan utifrån normen sett en avvikelse från början och dessutom 

relaterad till kriminalitet som i sig också utgör en avvikelse. Därför skiljer det sig hur 

samhället betraktar drogmissbruket och även hur drogmissbrukarna betraktar sig själva från 

hur alkoholmissbrukarna betraktas av samhället och av sig själva. Andra författare som 

Skårner (2001) talar om hur individer som använder droger riskerar att i högre grad bli utsatta 

för repression från samhället. Drogmissbruk medför också en stereotyp syn som personligt 

förfall, manipulation, oberäknelighet. Vilket i likhet med det Kristiansen (2000) förklarar kan 

få konsekvenser för hur enskilda drogmissbrukare betraktas av andra samt hur de ser på sig 

själva (Kristiansen, 2000; Skårner, 2001) .     

 

2.3 Behandlingsbegrepp och metoder 
Det finns en viss relevans att ta upp behandling under detta avsnitt då en del av individerna tar 

upp dess betydelse för dem i resultatdelen. 

Kristiansen (2000) menar att definitionen av vad behandling är kan diskuteras men att 

begreppet syftar på olika typer av vård där ändamålet är att de ska ge stöd till att individen 

slutar med sitt missbruk. Med ett sådant brett synsätt finns det mängder av olika 

behandlingsformer, dessa skiljer sig åt på olika sätt och vis. I samtalet om frivillig behandling 

(öppenvården) eller tvångsbehandling (institution), ligger skillnaden på behandlingen i dessa 

avseenden ligger i metoden och i behandlingsideologin. Det är svårt att få fram forskning för 

att påvisa att behandling verkligen lyckats med sitt mål, alltså att få individen att leva ett 



7 
 

varaktigt drogfritt liv. Det är svårt att säga om det är effekter av behandling eller om det är 

andra omständigheter som lett till uppehållandet av ett drogfritt liv. Vad beträffar 

behandlingsmetoden så innehåller den lite olika inslag av sociala, psykologiska och 

pedagogiska former. Forskning visar på en rad olika metoder men det går inte att fastställa en 

metod som passar alla individer. Kristiansen (2000) beskriver kön som en faktor i 

behandlingen, oavsett metod så finns det forskning som säger att kvinnor har bättre 

behandlingsresultat än män.  

 

Några olika behandlingsmetoder som tas upp i resultatet är AA (Anonyma Alkoholister), 12- 

stegprogrammet och TNE (Tillnyktringsenheten). 

AA är en självhjälpsorganisation som bygger på ömsesidig hjälp nyktra alkoholister mellan, 

dess verksamhet består till största delen av samtalsverksamhet. I form av så kallad sharing 

vilket betyder att man delar med sig av sina erfarenheter gällande missbruksproblem till de 

andra i verksamheten (Hammare & Stenbacka, 2003).  

Kristiansen (2000) menar att AA har en stark dragning pga. att dem erbjuder ett socialt 

sammanhang för individen samt att denne slipper ”dölja” sin bakgrund.  

12- stegprogrammet är ett program inom AA som ska hjälpa individen att hitta sig själv och 

lära känna sina brister (Hammare & Stenbacka, 2003).  

 

3  Tidigare forskning 

I samband med denna studie har författaren studerat vad forskningen säger om människor som 

försöker ta sig ur ett missbruk eller beroende. Sökandet efter forskningen har skett via 

sökmotorer på internet i databaserna ProQuest Social Science, DIVA och Academic Search 

Elite som finns att tillgå via Mittuniversitetets hemsida. Andra manuella sökningar har också 

gjorts som författaren ansett har varit av relevans för studiens syfte.  

 

3.1 Vändpunkt och motivation 
I likande studier som denna om hur personer tagit sig ur missbruk har man forskat på dels de 

som tagit sig ur missbruk på egen kraft och dels de som tagit hjälp av olika behandlingar. I 

resultatet kunde man utläsa olika förhållanden som stärker motivationen att sluta missbruka 

och överge dåliga vanor och bryta ett beroende av alkohol och droger. Förhållanden som var 

orsakade av negativa konsekvenser som dålig ekonomi, försämrad hälsa samt förstörda eller 

dåliga relationer var faktorer som bidrog till en önskan om förändring. De negativa 
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konsekvenserna hade varit mer påtagliga eller ökat och att det var främst orsaken till 

motivationen till förändring (Blomqvist, 1999, 2002).    

 
Melin & Näsholm (1998) beskriver i sitt arbete att ett centralt begrepp är vändpunkter, dessa 

små förändringar i livet berättar om små successiva förändringar över tid. Det beskrivs att de 

händelser som ligger närmast i anslutning till förändringen är en vändpunkt. Dessa händelser 

kan indelas i positiva och negativa eller i planerade eller oplanerade. Vikten ligger dock inte 

på själva händelsen utan mer på hur den tolkas, uppfattas och hur individen reagerar på den.  

I en studie av Grieff Von & Skogens (2011) beskrivs att ett centralt begrepp är den egna viljan 

eller också insikten av en förändring. En beskrivning om yttre faktorer som familj men också 

inre faktorer var avgörande för en vändpunkt. De negativa konsekvenserna av missbruket i 

form av hälsorelaterade problem eller förlusten av sociala kontakter var också faktorer som 

ledde till en vändpunkt. Vidare i studien diskuteras interna och sociala faktorer, är det enbart 

de negativa konsekvenserna som lett till en vändpunkt. Någon positiv utlösande faktor eller 

motiverande faktor exempelvis förälskelse eller få barn förekom inte.   

Kristiansen (2000) är också inne på samma förklaring till vändpunkter. Han menar att ett 

genomgående tema är att de föds ur de negativa konsekvenser som missbruket har orsakat 

individen. Här belyser han hälsan, sociala eller familjerelaterade problem, ekonomiska och 

problem med myndigheter som en form av negativa konsekvenser missbruket har lett 

individerna till. Ett annat centralt begrepp relaterat till negativa konsekvenser är the rock 

bottom, beskrivs som existentiell kris där individen inser sin situation och upplever sig vara i 

ett bottenläge.    

  

3.2 Sociala relationer 
Skårner, (2001) beskriver att sociala relationer kan se olika ut. Under tiden individen 

missbrukar kan det finnas olika typer av vänskap, det finns dem man missbrukar med, det 

finns barndomsvänner där vänskapsbanden skapades innan missbruket etablerades. Vidare 

finns det relationer utvecklas under tiden men som inte finns med i individens missbrukskrets, 

utan står utan för denna. Den senare typen av relation brukar kunna finnas kvar under tiden 

och efter missbrukstiden. En betydande faktor för att kunna lämna missbruket är tillgång till 

drogfria vänner. Dessa vänskapsband kommer för individen att vara viktiga för att fylla den 

tomhet som uppstår när individen bryter med bekantskaper inom missbruket. De nya 

vänskapsbanden är särskilt viktiga i skapandet av ny identitet och ett fotfäste i sitt nya liv. Det 

är inte alls ovanligt att efter man brutit med vännerna som har med missbruket att göra finns 
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det endast ett fåtal om ens några andra vänner kvar. Vidare menar man att relationen är en 

sådan viktig del att det är en förutsättning för mänsklig förändring. 

   

3.4 Stigma 
I flertalet studier om stigmatisering som gjorts i både USA och i Sverige visar på att individer 

med ett missbruk eller beroende har upplevt stigma eller stämpling. Detta är något som kan 

leda till att individen inte söker behandling eller hjälp för sitt beroende pga. känslan av skam. 

Ju högre upplevt stigma är för individen desto större är risken att individen inte söker 

behandling för sitt beroende. De negativa konsekvenserna som är kopplat till beroendet 

medför skam och därför är stigma till största del kopplat till drogmissbruk.  (Keyes, 

Hatzenbuehler, McLaughlin, Link, Olfson, Grant & Hasin, 2010; Samuelsson, Blomqvist & 

Christophs, 2012). Kristiansen, (2000) styrker detta då han menar att det inte är helt ovanligt 

att människor som försöker ta sig ur sina missbruksvanor hindras pga. skam och 

mindervärdeskänslor, inte minst hos många kvinnliga drogmissbrukare. 

Lavack (2006) belyser det viktiga med att sprida en kunskap till allmänheten gällande 

beroende för att få en minskning av stigmatiseringen. Främst är detta viktigt för att människor 

med ett beroende ska våga söka hjälp eller behandling för att kunna göra en förändring.    

 

3.5 Behandling  
Kristiansen, (2000) redogör för huruvida behandling kan bidra till att personer tar sig ur ett 

missbruk. En slutsats som kan dras är att missbruksbehandlingen är att det är svårt att uppnå 

sitt syfte, då detta är att individen varaktigt skall vara missbruksfri men även i övrigt leva ett 

socialt interagerat liv. Ett annat problem är att det är svårt att avgöra om en individs framgång 

att leva ett varaktigt missbruksfritt liv beror på behandling eller andra omständigheter. Vidare 

finns det stora svårigheter till att identifiera specifika inslag i behandling som har en 

avgörande terapeutisk roll. Vilket kan ha att göra med att en behandling innehåller mycket 

komplexa system som påverkas av en rad olika faktorer. Vidare är det svårt att peka ut en 

speciell behandlingsmetod som överordad detta visas i en forskning där olika 

behandlingsenheter som jobbar med samma behandlingsmetod får olika resultat. Kön har 

visat vara en överordnad inom positivt behandlings resultat då kvinnor visar bättre 

behandlingsresultat än män. Forskning pekar på betydelsen för interaktionen mellan klient 

och behandlare. Oavsett behandlingsmetod så påverkas resultatet av om personalen är 

engagerad i individens tillfrisknande och tror på individens egen förmåga och möjligheter till 
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förändring. Viktiga faktorer som att individen är motiverad och upplever stöd från personalen 

och är delaktig i behandlingen är också av betydelse för resultatet.     

 

3.6 Kvinnor och män i missbruket  
Blomqvist (2002) beskriver att kvinnor gällande drogdebuten oftare har upplevt traumatiska 

händelser, oftare som barn kommit i kontakt med psykosocialt stöd av någon sort, oftare har 

orsaken till att börja använda droger varit för att kunna hantera en känsla av utanförskap, 

ångest och depression. Vanligt förekommande är att kvinnor har initierats i missbruket av en 

äldre manlig partner. Det finns skillnader på orsaker hos män och kvinnor varför de undviker 

den offentliga missbruksvården. Gällande männen är den främsta orsaken att de misstror 

behandlingsvärlden och har större tillit till sig själv och sin egen förmåga att ta sig ur 

missbruket. Medans kvinnors orsak främst ligger i en rädsla för stämpling och ifrågasättande 

som mor och vårdnadshavare.  Andra skillnader kvinnor och män emellan i 

missbruksrelaterade frågor är syftet till att använda droger. Kvinnornas syfte beskrivs oftare 

som dämpande av oönskade känslor och en flykt från verkligheten än männens syfte till 

användandet av droger.  

Blomqvist (2002) skriver att studier som jämfört kvinnor och mäns erfarenheter gällande att ta 

sig ur ett missbruk utan behandling eller behandlingsrelaterade lösningar är få.   

 
3.7 Upprätthållandet av ett nyktert och drogfritt liv  

Kristiansen (2000) beskriver att i liknande studier som denna en ny mening med livet skapas 

efter man tagit sig ur ett missbruk. Den motiverande faktorn består inte längre av de negativa 

konsekvenser som missbruket orsakat individen, utan att de trivs med och upplever sina liv 

värdefulla i sig. Även om det för den skull inte innebär helt bekymmersfria liv så innerhåller 

det saker som de under missbruket drömde om att uppnå. Detta gäller så väl materiella ting i 

form av egen bostad och arbete som sociala ting i form av familjeliv och umgänge. Villkoren 

som individerna har idag medför att de möter respekt och blir bekräftad av omgivningen som 

vanliga människor i det vanliga samhället. Att ha fått ny mening med livet betyder inte att 

individens historia som missbrukare saknar betydelse för meningsskapandet, tvärt om det 

färgas av det.            
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4  Teori 

I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkter för tolkning och analys av empirin. 

Författaren har valt att ta upp och diskutera vad forskning säger om missbruk och beroende ur 

olika perspektiv främst biologiskt/biokemiskt perspektiv och sociologisk/socialpsykologiska 

perspektiv. Vägen ur missbruk och beroende är en komplex process som för att få bäst 

förståelse kräver skilda teoretiska perspektiv.  

Sociologisk/socialpsykologiska teorier ser missbruket genom materiella, sociala, historiska 

och kulturella perspektiv. Stigma är en del ur stämplingsteorin och bidrar till förståelsen av 

vilken utsatthet det innebär när omgivningen stämplar en individ som missbrukare.      

Vidare kan individuella och samhälliga perspektivet beskriva hur missbruk kan förstås utifrån 

ett socialtsammanhang.  

 
4.1 Varför utvecklar vissa ett missbruk eller beroende? 

De flesta i vårt samhälle kommer någon gång i livet i kontakt med alkohol och där igenom 

också droger och andra läkemedel. Vilka effekter detta för med sig på den som kommer i 

kontakt med substansen beror mycket på personen i fråga. En missbruksutveckling kan ske 

successivt med en början vid att prova några gånger till att mer regelbundet använda 

substansen vidare till högkonsumtion och utveckla missbruk, psykiskt och slutligen även 

fysiskt beroende. Det kan finnas skyddande faktorer som motverkar till användandet av 

droger och det kan finnas förlösande faktorer som leder till att en missbruksutveckling startar 

vid den första kontakten. Det som avgör hur denna första kontakt skall fortskrida är individens 

predisposition, det vill säga arv, miljö, psykisk status, livssituation tillsammans med de 

effekter som alkoholen eller drogerna ger personen (Melin & Näsholm, 1998). 

 

4.1.1 Biologisk och biokemiskt perspektiv 

Forskning de senaste femton åren har gett en allt klarare bild hur alkohol och droger påverkar 

hjärnan. Agerberg (2004) förklarar att användandet av alkohol eller droger syftar till dess 

ruseffekt. Beroende på vilket rusningsmedel och dess mängd får dessa olika effekter hos den 

som använder dessa. Dock är det gemensamt för alla att de påverkar hjärnan och 

medvetandet, främst hjärnans kemiska signalöverföring. Användandet av rusningsmedel är 

främsta anledningen för att det upplevs ha en positiv njutningseffekt. Detta uppmuntrar 

människor till en fortsatt konsumtion för att återuppleva välbehaget. Vissa personer är mer 

mottagliga för dess effekter än andra och lockas lättare till att uppleva välbehaget gång på 

gång. Redan vid första intaget av rusningsmedlet förändras hjärnan men återställs efter 



12 
 

upphörandet. Vid upprepad konsumtion ges inte hjärnan möjlighet till återhämtning och 

lägger därmed grunden för ett beroende. Ett beroende gör det svårt för individen att finna nöje 

i andra aktiviteter än drogen och drogen kommer ta över personen helt. Om man tar bort 

rusningsmedlet i detta tillstånd leder detta många gånger till abstinensbesvär. Abstinensbesvär 

sammankopplad med avgiftning är en vanlig uppfattning men många gånger går den att 

lindra. Problemet uppstår när avgiftningen är slutförd. Då det är den varaktiga förändringen i 

hjärnan som orsakats av en längre tids missbruk av drogen som gör det svårt för individen att 

inte återfalla tillbaka till konsumtionen av drogen. Frågan om det biologiska arvet har någon 

betydelse väcktes på 1970-talet. En känd tvillingstudie inom området med adopterade barn 

som växt upp i skilda miljöer visade att arvet faktiskt hade betydelse för ett missbruk men att 

miljön också spelade in. Det har även forskats på om det finns en speciell gen för 

utvecklandet av missbruk och beroende men någon sådan har aldrig hittats. Forskarna menar 

att ett missbruk/beroende inte orsakas av en enda gen utan att det snarare är flera gener 

tillsammans som ligger bakom. I den bemärkelsen spelar även miljömässiga faktorer en 

avgörande roll.     

 

4.1.2 Socialt perspektiv  

Leissner (1997) förklarar exempelvis alkoholberoende ur ett socialt perspektiv där fokus 

ligger på den sociala miljön, speciellt under uppväxten då individen skapar beteende- och 

livsmönster. En yttre påverkan sker på olika nivåer, inom familjen, klasskultur, kön, etnicitet 

tillhörighet, i en umgängeskultur med mera, men detta sker också på en mer strukturell nivå. I 

alla sammanhang där människor möts och interagerar skapas regler och normer, bestämmelser 

som vad som är socialt accepterat och inte accepterat och hur man ska vara och bete sig. Om 

man skall dra det sociala perspektivet till sin spets så kan man se det som att den nyfödd 

individs personlighetsutveckling och levnadsöde bestäms helt av vilket socialt sammanhang 

denne föds in i och lever kvar i. 

    

Heiling (2011) beskriver att den överlägset viktigaste miljöfaktorn för uppkomsten av 

exempelvis alkoholberoende är alkoholen själv, hur lätt det är att komma över den, och hur 

mycket som kommer att konsumeras. Tillgången på alkohol är en viktig riskfaktor för 

utvecklandet av alkoholproblem eller alkoholskador. I muslimska samhällen där det i princip 

inte finns tillgång på alkoholhaltiga drycker kan förstås varken alkoholskador eller 

alkoholberoende uppstå, oavsett eventuella genetiska riskfaktorer hos individen. Andra 

miljöfaktorers betydelse för risken att utveckla alkoholberoende är mindre väl styrkta. Det är 
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dock viktigt att notera att miljöfaktorer kan falla i två principiella undergrupper; gemensamma 

och individuella. I tvillingstudierna nämnda ovan visar det framför allt på att det är de 

individuella miljöriskerna som bidrar. Det finns många olika vägar till att bli beroende men 

klart är att ett samspel mellan den enskilda individens genetiska riskfaktorer och 

livserfarenheter är betydande. Goldberg (2000) menar att drogers biokemiska verkningar är en 

del i drogupplevelsen som i sin tur påverkar det efterföljande beteendemönstret. Att härleda 

endast till en faktor, som det biokemiska, är otillräckligt som förklaring. Då en faktor orsakar 

en annan, en kemikalie orsakar beteendet som i sin tur kan orsaka (eller ge konsekvens) av 

ytterligare en faktor, som det sociala.   

 

4.2 Stigma 

Goffman (2001) menar att stigma är ett socialt skapat fenomen som tilldelas individer som 

avviker från samhällets normer. Detta gör att individen ser på sig själv som mindre värd än 

andra samt att man upplever utanförskap och därför drar sig undan. Stigma definieras i 

relation till det normala, stigmatisering och stämpling är resultatet av upprepade negativa 

reaktioner eller föreställningar från omgivningen. Effekten av detta kan leda till att individens 

identitet och hur denne uppfattar sig själv ändras. En individ som tilldelats ett stigma kommer 

sällan att bli sedd utifrån dennes personliga egenskaper och kommer sakna möjlighet att vara 

någonting annat. Samuelsson et al. (2012) skriver att bära ett stigma ofta är skambelagt och 

individen ofta är rädd för att bli skamgjord. En person som känner skam tenderar att dra sig 

undan omgivningen och även avstå behandling eller hjälp. Detta i sin tur leder till att 

beteendet blir tydligare avvikande och förbättrar inte individens situation.   

 

4.3 Genus 

Kön som är en av samhällets mest grundläggande organisationsprinciper utgör en bas för de 

objektiverade samhälleliga föreställningarna om västerländsk kulturs sociala institutioner, 

moderskapet och synen på kvinnan som omsorgsgivare. Denna föreställning om kvinnan får 

konsekvenser för hur kvinnor väljer att agera i missbruket och hur de ser på sig själva, men 

också hur de betraktas socialt och av samhället. Man kan tolka kvinnliga missbrukares 

position i missbrukslivet som en återspegling av underordningen som gäller i samhället som 

helhet. En bidragande faktor till samhällets objektiverande föreställningar kan vara att 

kunskapen om kvinnliga missbrukare är sämre utvecklade än de om män. Dock räcker det inte 

med en sådan förklaring som att det är färre kvinnor i missbruksvärlden än män. När 
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kvinnliga missbrukare väl synliggörs uppmärksammas de hos omgivningen på ett sätt att de 

ifrån samhällets synsätt särskiljs från andra kvinnor vars levnadsätt inte strider mot 

föreställningar om moderskapet. Forskning har visat att attityder gentemot kvinnliga 

missbrukare är mer fördömande än mot manliga missbrukare samt att kvinnor anses ha större 

psykiska och sociala problem än män (Kristiansen, 2000).    

 

5  Metod 

Då studiens syfte är att utforska individers väg ur sitt beroende genom att lyssna till deras 

livshistorier så har författaren använt sig av en kvalitativ forskningsmetod samt av 

halvstrukturerade intervjuer. Valet av halvstrukturerade intervjuer istället för ostrukturerade 

gjordes för att underlätta tolkningar och klarare kunna göra jämförelser. Författaren har även 

använt sig av olika teman (redovisas närmare i avsnittet ”intervjuns upplägg och 

genomförande”) för att lättare få en tydlig struktur och för att kunna hitta gemensamma 

nyckelbegrepp i de intervjuades berättelser. Utifrån intervjuerna har författaren använt sig av 

en narrativ analys metod där man utgår från människans livsberättelser.  

Det är ämnesvalet som ska styra val av metod och inte tvärtom. Då syftet med denna studie är 

att undersöka individernas faktiska upplevelser kring uppbrottsprocessen från missbruket och 

analysera empiri, lämpar det sig att studien har en kvalitativ ansats. Den kvalitativa 

forskningsmetoden passar sig särskilt väl till denna studie då fokus ligger på förståelse av 

innebörd och mening, deskription av kvalitativa egenskaper, begrepps- och teoriutveckling 

(Langemar, 2008). En förutsättning för kvalitativ forskning och kunskapsteori är en syn på 

människan som unik. Då syftet är att undersöka individers subjektiva upplevelser och 

uppfattningar lämpar det sig att göra detta empiriskt genom en intervjustudie. 

 

5.1 Urval 
I författarens urval av intervjupersoner till undersökningen begränsades urvalet med hjälp av 

fyra kriterier.  

• Erfarenhet av ett långvarit missbruk eller beroende av alkohol och narkotika eller 

andra preparat. 

• Tagit sig ur sitt beroende med eller utan hjälp från samhället.  

• Varit alkohol- och drogfria i minst två år.  

• Ha en ålder som överstiger 18 år. 

 



15 
 

I finnandet av intervjupersoner fick författaren genom hennes privata nätverk kontakt med en 

anställd på ett boende för vuxna med beroendeproblematik som gav henne en lista på personer 

som passade in på urvalet. Sex personer tillfrågades, tre män och tre kvinnor, samtliga tackade 

ja. Det var ett medvetet val att sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt för att 

sedan kunna ge ett rättvist resultat utifrån ett genusperspektiv. Med hänsyn till att tiden för 

denna studies utförande är begränsad fanns det inte utrymme för att ta med fler 

intervjupersoner i studien.  

 

5.2 Intervjuns upplägg och tillvägagångssätt  

Författaren valde att följa en temainriktad intervjuguide, intervjuerna är av halvstrukturerad 

form och är uppdelad i olika teman, (1) Innan uppbrottet, (2) uppbrottet, (3) idag. Författaren 

utformade ett antal olika stödfrågor för varje tema (se bilaga 2). Vid halvstrukturerade 

intervjuer ges författaren utrymme att ställa följdfrågor och uppföljnings frågor för att 

säkerhetsställa studiens syfte. Den första kontakten med intervjupersonerna togs via 

telefonkontakt därefter bestämdes tid och plats för intervjuerna, samtliga intervjuer ägde rum 

på ett och samma boende för vuxna med beroendeproblematik, författaren fick via den 

personliga kontakten tillåtelse att hålla alla intervjuer där. Intervjupersonerna tilldelats 

intervjuguiden i förväg. Intervjuerna varade i ca 45-80min och spelades in på band, dessa 

transkriberades och analyserades av författaren efter varje möte. Författaren har även låtit 

intervjupersonerna läsa den färdiga transkriberingen för att försäkra sig om att det ej finns 

några feltolkningar.   

 
5.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

5.3.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är tillförlitlighet och pålitlighet för den genomförda studien. Detta innebär att 

skulle det utföras flera liknande studier skall resultatet vara detsamma varje gång. Detta skall 

vara oberoende vilken författaren är som utför studien (Kvale, 1997). Då denna studie är av 

kvalitativ karaktär är det svårt att få till en god reliabilitet. För att säkerhetsställa denna 

studies reliabilitet har författaren tydligt presenterat studiens syfte samt forskningsbara 

frågeställningar. En tydlig och klar metod har redovisats samt en detaljerad beskrivning av 

urvalet. Författaren har även beskrivit tillvägagångssättet för intervjuerna.  
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5.3.2 Validitet 

Validitet handlar om i vilken utsträckning den valda metoden har undersökt det den avsett att 

undersöka (Kvale, 1997). I denna studie har författaren säkrat validiteten genom att informera 

intervjupersonerna om hur intervjuerna skulle komma att se ut. Sedan fick de själva ta 

ställning till att medverka eller inte. Utifrån studiens syfte samt frågeställningar skapades 

intervjufrågorna. Frågorna fick intervjupersonerna ta del av och godkänna innan själva 

intervjun ägde rum. Författaren hade även möjlighet att återkomma via telefon för att 

komplettera om det skulle behövas. Intervjufrågorna utgjordes av öppna frågor vilket gav 

utrymme för förklaringar och följdfrågor. Intervjupersonerna fick även läsa det skrivna 

materialet, detta för att minska risken för missuppfattningar och felaktig information. Under 

arbetets gång har resultatet kontrollerats för att försäkra om att det följer studiens syfte.  

 

5.3.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är svårt att få till i en kvalitativ studie. För att göra en statistisk 

generalisering krävs exempelvis att urvalet skett slumpmässigt samt att resultaten kvantifieras 

(Kvale, 1997). Även om det är svårt att nå en generaliserbarhet i resultatet går det ändå att 

jämföra liknande studier med varandra. Trots att resultatet inte är representativ för hela 

befolkningen, kan denna studie ändå ge kunskap om hur man tar sig ur ett missbruk. Denna 

studie visar specifikt hur det har sett ut för de sex personerna som deltagit i studien. Det har 

tidigare gjorts liknande undersökningar vilket kommer att redovisas i avsnittet tidigare 

forskning.  

 

5.4 Etiska överväganden  

Författaren har gått efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer enligt de fyra 

huvudkraven. 

1) Informationskravet, vilket innebär att forskaren informerar om studiens syfte, vad det 

handlar om och vilken roll informanterna har i studien. Informanterna skall också 

informeras om hur intervjun kommer att gå till. 

2) Samtyckeskravet innebär att informanten måste ge sitt godkännande för att få 

medverka i studien. Samt tiden för själva utförandet av intervjun och vad som kommer 

tas upp. 
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3) Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren måste följa tystnadsplikt. Vilket 

innebär att ingen utomstående skall kunna ha inblick i informantens yttranden eller 

personuppgifter. Om arbetet publiceras måste forskaren få informantens godkännande.  

4) Nyttjandekravet innefattar att insamlingsmaterialet endast får användas till den 

gällande studien och inget annat sätt (Bryman, 2002).  

Författaren har informerat informanterna om studiens syfte och att medverkan var frivillig. 

Författaren har även i enlighet med konfidentialitetskravet avidentifierat intervjupersonerna 

för att skydda deras identitet. Eftersom att intervjupersonerna ombeds att avslöja sina tidigare 

liv där de befunnit sig i en missbrukar situation kan det uppfattas för intervjupersonerna som 

en känslig situation. Gällande etiska principer är det vanligt förkommande en belysning av 

vissa frågeställningar exempelvis; om det förekommer någon skada för deltagarnas del 

(Bryman, 2002). Detta kan diskuteras om man här menar psykisk skada och i så fall vilken 

grad. En av informanterna meddelande författaren efter att intervjun var klar att denne hade 

känt ett kraftigt sug orsakat av intervjusituationen. Trots den givna informationen valde 

författaren att gå vidare och ändå ta med denne person i studien. Här kan det diskuteras om 

handlandet var i enlighet med de etiska principerna eller om författaren borde ha handlat 

annorlunda?  

 

5.5 Metoddiskussion 

Författaren har använt sig av halvstrukturerade intervjuer för att i enlighet med studiens syfte 

komma fram till faktorer och avgörande händelser som lett intervjupersonerna till att komma 

ur sitt beroende. I valet att använda halvstrukturerade intervjuer har möjligheten att ställa 

öppna frågor varit av relevans för undersökningen. I själva intervjusituationen har författaren 

haft möjlighet att genomföra alla intervjuerna ansikte mot ansikte med intervjupersonerna 

vilket kan vara till fördel för att kunna tolka tonfall och ansiktsuttryck. En viktig aspekt i den 

kvalitativa intervjun är att intervjuaren lyssnar till innebörder i meningar som sägs samt dem 

som kan utläsas mellan raderna. Detta för att kunna omformulera det underförstådda till en 

fråga för att styrka en tolkning eller dementera en. Intervjuerna har alla skett i en miljö som är 

trygg och känd för intervjupersonerna vilket kan ha varit en bidragande och viktig faktor till 

en avslappnad intervjusituation.  

 

Författaren hade ej tillfälle att utföra en provintervju vilket kunde ha varit praktiskt för att se 

hur lång tid en intervju hade tagit. Författaren inser att dennes förmåga att föra en intervju 
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samt kvalitén blev bättre efter några intervjuer vilket kan ha haft betydelse för resultaten och 

kvalitén av de första intervjuerna. Författaren är ovan i rollen som intervjuare och detta kan ha 

påverkat hur personerna svarade på intervjufrågorna. Vid vissa tillfällen fick författaren 

omformulera eller förtydliga en del av frågorna för att intervjupersonen skulle förstå frågan 

och detta kan ha lett till att författaren ställt ledande frågor eller på något vis agerat 

pådrivande. Detta kan ha påverkar intervjupersonen till att svara på frågan på ett sådant sätt 

denne trodde att författaren ville ha svar på. Detta i sin tur kan ha påverkat tillförlitligheten till 

studien.  

Då intervjuerna utfördes av författaren utan ytterligare annan utomstående har denne inte haft 

någon att reflektera över svaren med, detta kan ha påverkat studiens reliabilitet.  

 

6  Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten av studiens sex intervjuer att presenteras. Kapitlet inleds 

med en presentation av intervjupersonerna, dessa har blivit avidentifierade och fått fiktiva 

namn samt en ungefärlig ålder. Rubrikerna valdes utifrån studiens syfte och detta är för att 

kunna se skillnader i svaren på ett konkret sätt. 

 

6.1 Kort presentation av intervjupersonerna  

Sigvard är runt 60år, är särbo och bosatt i lägenhet i en mindre stad. Han har en sysselsättning 

i form av ideellt arbete. Han har idag fyra barn och fem barn barn. Hans fritidsintressen är 

friluftsliv och sport. Sigvard har gått på öppenvården tre gånger och fått behandling inom 

AAs tolvstegsprogram. Idag har han varit nykter och drogfri i 9år.  

 

Karin är runt 50år, hon är singel och bosatt i en lägenhet i en mindre stad. Hon har fyra vuxna 

barn. Hon har sysselsättning som hon beskriver det ”allt i allo”. På fritiden gillar hon att åka 

skoter, styrketräna och boxning. Karin gått på behandling en gång i form av 

familjehemsbehandling. Idag har hon varit nykter och drogfri i 7år.  

 

Micke är runt 40år, han är sambo och bosatt i en lägenhet i en mellanstor stad. Han jobbar 

som svetsare och har för närvarande inga barn. På fritiden gillar han att meka och vara ute i 

naturen. Micke har varit på 4 behandlingar. Idag har han varit nykter och drogfri i 3år. 
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Margareta är runt 40år, hon är singel och bosatt i en lägenhet i en mellanstor stad. Hon har 

för närvarande ingen sysselsättning. Margareta har två barn varav ena boende hos sig. På 

fritiden tycker hon om att träna, läsa böcker och umgås med vänner. Hon har provat på 

parbehandling och tolvstegsprogrammet. Idag har hon varit nykter och drogfri i 5år.  

 

Anders är runt 50år, han är singel och bosatt i en lägenhet i en mellanstor stad. Han är 

pensionär men jobbar lite privat. Han har en son men är ej boende hos Anders. Anders gillar 

att pyssla med bilar på fritiden och åka skidor. Anders har varit på fyra behandlingshem inom 

öppenvården och prövat många olika behandlingsmetoder. Han har varit nykter och drogfri 

idag i lite mer än 2år.   

 

Daniella är runt 30år, hon är sambo och bosatt i en lägenhet i en mellanstor stad. Hon jobbar 

för närvarande åt en budbilsfirma och trivs bra där. Hon har inga barn men delar en hund med 

sin sambo. På fritiden gillar hon att träna, titta på tv och läsa böcker. Daniella har varit på 3 

behandlingar och idag varit drogfri i 3år.  

 

6.2 Definitioner av begreppet missbruk och beroende 

Intervjupersonerna använder sig olika utav dessa två begrepp och betydelsen ändras i olika 

kontexter. Sigvard och Anders pratar om sitt missbruk till alkoholen och menar på att 

alkoholen var den drog de missbrukade. Men menar på att de blev beroende allteftersom de 

missbrukade alkoholen. Sigvard berättar att hans beroende började någonstans vid 25 års ålder 

när mellanölet kom och sedan dess har han varit fast. Även Karin definierar sin problematik 

som alkoholmissbruk men menar också att det var själva drogen i sig som hon missbrukade 

men att beroendet uppkom därefter. Hon hade en tidig alkoholdebut och anser att hon blev 

beroende redan vid 17-18års ålder. Micke och Daniella använder samma definition som 

Karin, Sigvard och Anders det enda som skiljer dem åt är att Micke och Daniella beskriver att 

de blev beroende i samma stund som han kom i kontakt med drogen.  

 

Alltså det var redan från första gången och det var när jag var 13, alltså jag blev 

alkoholist kan man säga från och med att jag var 13, för det vart just den här 

jakten på spriten hela tiden. Jag insåg ju inte det då men nu kan jag se att det var 

då man blev beroende. (Micke) 
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Margareta däremot är den enda av intervjupersonerna som pratar enbart om sin problematik 

som ett missbruk. 

 

6.3 Yttre och inre faktorer  

Intervjupersonerna beskriver alla olika inre respektive yttre faktorer som ledde till att de kom 

i kontakt med droger och alkohol. Sigvard berättar att hans första kontakt var på den tiden när 

han var yngre och mellanölet först lanserades. För honom var det nyfikenhet, sociala 

sammanhang och tillgängligheten som ledde honom in i ett missbruk av alkohol.  Även Karin 

och Margareta menar på att deras alkoholdebut skedde tidigt och präglas av sociala 

sammanhang, för dem ledde alkoholen till umgängen där andra droger användes och blev på 

så väg en inkörsport för dem till missbruk av andra droger.  

 

Från början var det ju..när jag var yngre så var det ju alkohol. Sen började jag 

med hasch, åå sen så när jag vart lite äldre så kom amfetaminet och då vart det 

mycket alkohol, hasch och amfetamin åå det här har ju varit i olika relationer jag 

har haft. (Margareta) 

 

Daniella är den som beskriver sitt psykiska mående som en inre påverkande faktor. Även 

hennes historia börjar i tidig ålder där alkoholen var en inkörsport till användandet av drogen 

hasch.  

       
Alltså jag blev torsk på en gång, jag minns till och med vad jag tänkte första 

gången jag blev skev och det var verkligen för att.... jag mådde ju väldigt dåligt 

innan jag började med droger, jag var väldigt ensam och alltid känt mig utanför. 

(Daniella) 

 

Anders och Micke beskriver yttre faktorer som olika händelser i deras liv som gjorde att de 

fick uppsöka vård på sjukhus. I båda fallen fick de smärtlindring i form av morfin vilket var 

den huvudsakliga orsaken till ett morfinmissbruk uppstod.  

 

 Vid ett tillfälle som gjorde att jag fick morfin av en läkare pga att jag var intagen 

på ett sjukhus. Hittills hade jag aldrig haft ett missbruk. Men fick känna då för 

första gången morfin värka i kroppen…ååå det sa bara klick. (Anders) 
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6.4 Uppbrottsprocessen  

Att sluta missbruka och ta sig ur ett långt beroende har visat sig vara en lång process och sett 

ut på olika sett, alltifrån planerade försök med att sluta missbruka till oplanerade försök.  

Sigvard berättar att hans uppbrott skedde helt oplanerat och att det aldrig var menat att sluta. 

Sigvard var hemlös och fick bo hos sin dotter på hennes gård. 

  

…jag vart ju kvar där och jobbade och hjälpte till på gården och deltog i 

vardagslivet. Så på nått sätt så vaknade det till och jag kom tillbaka på något sätt. 

(Sigvard) 

 

Han berättar att han fick hjälp av socialtjänsten och sin dotter att få en plats på ett boende för 

vuxna med beroendeproblematik, där har han varit en gång tidigare för att få hjälp att komma 

ur sitt beroende men beskriver att han inte var redo första gången. Sigvard berättar att hans 

familj har funnits där och stöttat honom efter det att han blev nykter. Och under tiden han fick 

hjälp kom en i personalen att betyda mycket för hans tillfrisknande. Han berättar att den 

personen har varit mycket viktig för honom. Han fick hjälp med skuldsanering samt att skaffa 

sig en egen bostad. Han beskriver att de viktigaste faktorerna i hans uppbrottsprocess var att 

få hjälp att få en egen bostad samt hjälp med ekonomin. Sigvard berättar att han tror att 

tidpunkten var viktig för uppbrottet, han hade ju provat en gång tidigare men kände sig inte 

alls redo då.  

 

Men däremot den här gången å det mognade fram ett beslut kanske, men jag har 

aldrig tagit ett beslut att jag inte ska dricka något mer utan jag dricker bara 

inte.(Sigvard) 

 

Karin berättar att hon likt Sigvard inte tog något konkret beslut om att sluta. Hon menar att 

det mer växte fram. Hon hade varit bostadslös under en längre till men fick en bostad hos en 

annan missbrukare. Hon beskriver det som att det var många faktorer som ledde fram till 

själva uppbrottet, bland annat att hon kastade ut killen hon var tillsammans med under den 

tiden. Sedan beskriver hon att hennes mamma och dotter var aktivt pushande för att få Karin 

nykter. Hon tror själv att dem har spelat en avgörande roll i uppbrottsprocessen. Vidare 

berättar Karin att höjdpunkten för henne var att få en egen lägenhet. 
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…men det var ju skönt, min största höjdpunkt var ju att få en bostad. Att kunna gå 

in och stänga om mig. Att den var min, efter som jag hade levt på gatan innan. 

(Karin) 

 

Karin berättar att hon har tagit sig ur sitt beroende på egen hand och att motivationen eller 

anledningen har främst varit hennes hälsa och hennes barn. Hon berättar att hennes två yngsta 

pojkar bodde i familjehem och för henne var det viktigt att jobba för att få hem dem.  

Hon berättar också att hon tidigare prövat bl.a. familjebehandling men att vid den tidpunkten i 

hennes liv var det dessvärre inte intressant. 

 

Anders beskriver att det var en känsla han fick. Han beskriver det som att det var hans egen 

önskan om att vilja göra om situationen som fick honom att agera. 

  

 Den gången så gick jag till en läkare åå, då var jag mycket beroende, mycket 

beroende. Det var svårt att bara stänga av så (knäpper med fingrarna*), så vi 

måste göra det lite försiktigt. Så jag fick hjälp av en läkare. (Anders) 

 

Anders berättar att han fick hjälp av läkaren att komma in på ett behandlingshem och han tog 

sig ur sitt beroende av narkotika. Han berättar att han var nykter och drogfri under en period 

på 3år men att han sedan fastnade för alkoholen. Han berättar att uppbrottet från alkoholen 

gick till lite på samma sätt som första gången då han var beroende av opiater. Han beskriver 

det som att han kom till en insikt eller tanke att han var tvungen att ändra på något.  

 

…på grund av mitt alkoholmissbruk så funkade det inte, det var alltså ingenting 

som fungerade. Så satte jag mig ner och tänkte, vad i helvete alltså. Ska du inte 

kunna göra någonting i livet förutom att dricka alkohol, missbruka alkohol. 

(Anders) 

 

Andra gången tog han kontakt med personal på TNE för att få hjälp. Han beskriver att han 

fick en väldigt bra kontakt med en överläkare där som har varit en viktig faktor för honom i 

uppbrottsprocessen. För Anders har en viktig drivkraft och motivation varit sin egen vilja att 

göra något annat med sitt liv, att inte vara fast i ett beroende hela livet. 

 

Margareta berättar att hon kom ur sitt beroende en gång tidigare på eget bevåg och hade en 

period på 4 år som hon var nykter och drogfri men pga. en gammal pojkvän fastnade hon i ett 
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återfall i 5 år. Under förhållandet med den gamla pojkvännen blev hon misshandlad och 

våldtagen, vilket pågick under en mycket lång tid. Hon berättar att det var först när han blev 

häktad för misshandel som hon såg sin chans att komma ur beroendet.  

 

Å till slut så fick jag nog å han vart häktad för misshandel på mig. Och när han 

blev det så tog jag chansen å bli nykter. Och då kunde jag bryta för att så länge 

som jag lever med en missbrukare så kan jag inte vara nykter själv. (Margareta) 

 
 

Margareta berättar att det första hon gjorde var att flytta. Hon behövde komma bort och börja 

om, hon kände att hon inte kunde bo kvar där hon var. Eftersom hon varit nykter och drogfri 

innan så visste hon nu på ett ungefär hur hon skulle gå tillväga. Hon sökte upp socialtjänsten 

och bad om att få hjälp och komma till en öppenvårdsbehandling. Efter det gick hon på två 

eftervårdsbehandlingar. Strax efter det fick hon en samtalskontakt hos en psykolog den 

kontakten varade i ett och ett halvt år. 

 

Micke berättar att han hade försökt att begå självmord och att det var det som på ett sätt fick 

honom att vakna. Tanken hade funnits där tidigare men han menar att den blev starkare efter 

som. Micke uppskattar uppbrottsprocessen som att den tog ca två år från tanke till ett aktivt 

beslut ägde rum. Hans familj och vänner hade pratat med honom och försökt att få honom till 

insikt tidigare men han menar själv på att han inte var redo då och förnekade hårt för sig själv. 

Micke berättar att hans förvärrade situation av sitt psykiska mående var den främsta orsaken 

till självmordsförsöket och till en önskan om förändring. Micke berättar att han sökte sig till 

AA och att han gick dit frekvent i ett år ungefär, sedan sökte han behandling och fick det 

beviljat. Behandlingen hade en tidsperiod på 1 månad och 11 månaders efterbehandling.  

 

Alltså en månad är ju alldeles för lite då men sen då var det ju 11 månaders 

eftervårdsbehandling då. Då åker du dit en gång i månaden Och var där i två 

dagar. Men det är ju också för lite. Alltså behandlingen i sig ska ju egentligen vara 

minst tre månader, tycker jag då. (Mike) 

 

Han berättar att han var nykter i tre månader efter behandlingen men att han sedan tog sitt 

första återfall. Detta följdes av en ettårs period med återfall ca en gång i månaden. Han 

berättar att den ångest som han fick tidigare i samband med att han drack upplevde han som 

värre under återfalls tiden. Han sökte behandling men blev nekad. Däremot fick han 
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erbjudande att komma till ett boende för vuxna med beroendeproblematik vilket han tackade 

ja till. Han beskriver det som att han var glad för all hjälp han kunde få och i samband med att 

han fick flytta så slutade han också att dricka.  

 

Daniella berättar att uppbrottet var en process och ingenting som skedde på en dag. Hon har 

likt som Anders två missbruksperioder i livet. Uppbrottet från den första perioden började 

med en känsla som spred sig, hon kände inte igen sig själv längre. Hon berättar att hon var 

helt besatt av droger och att det aldrig fanns utrymme för något annat, alla pengar gick till 

droger. Till slut uppstod det en känsla av att vilja förändra situationen. Daniella berättar att 

hon gjorde en kraftansträngning och gjorde slut med pojkvännen som hon missbrukat 

tillsammans med i flera år. Hon flyttade och bytte telefonnummer och till sist berättade hon 

för sin far att hon var missbrukare av droger. Hon beskriver att det var en viktig faktor för 

henne att berätta för sin far för då kändes det så verkligt.  

 

Och jag ville ju verkligen sluta, jag ville inte att det skulle stanna i tanken utan jag 

ville verkligen sluta. (Daniella) 

 

På frågan om nytt boende var en viktig faktor i uppbrottsprocessen så svarade hon att det var 

otroligt viktigt. Hon berättar att hon inte kunde tillfriskna i en lägenhet som hon missbrukat i, 

så en ny bostad för henne var en viktig del i processen. Socialt menar Daniella att hon haft lite 

stöd från familjen. Hon berättar att hennes mormor har i stället verkat som en stor 

möjliggörare för hennes drogmissbruk.   

 

6.4 Behandling 

Alla informanter beskriver att de under någon gång i uppbrottsprocessen genomgått någon 

form av behandling. Flertalet ser positivt på de behandlingar som de genomfört och menar att 

behandling har varit en bidragande faktor till att de tagit sig ur sitt missbruk. Sigvard är den 

enda informanten som inte lägger någon vikt vid den behandling han har genomgått och 

avfärdar den som en avgörande faktor till sitt nyktra och drogfria liv han har idag.  

 

Jag har gått på behandling fyra gånger men jag gick inte för min egen skull utan 

för att andra ville det. Jag tror att man måste vilja göra det för sin egen skull för 

att det ska funka. (Sigvard) 
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Margareta och Micke är mycket positiva till behandling och menar att det har varit en 

avgörande faktor i deras uppbrottsprocess. För dem har AA och 12-stegsprogrammet varit 

viktiga verktyg för att kunna ta sig ur sitt drog- och alkoholberoende.  

  

7  Analys 

7.1 Bakomliggande faktorer 

I resultatet pratar intervjupersonerna om begreppen missbruk och beroende. Om man tittar på 

begreppet ur ett biologisk/biokemiskt synsätt kategoriseras beroende in under sjukdom, det 

vill säga under sjukdomsutveckling. I resultatet är det ingen av intervjupersonerna som 

beskriver sig själv utifrån en sjukdomsbild, däremot beskriver Daniella att hon har en bild av 

att beroendet styrde henne och hon saknade kontrollen över sig själv. Enligt de 

biologiska/biokemiska synsättet kan vem som helst drabbas av ett beroende, om man 

konsumerar en drog kontinuerligt under en längre tid i tillräckligt stor mängd så uppstår ett 

beroende. Agerberg (2004) menar att vissa personer är mer mottagliga för dess effekter än 

andra och lockas lättare till att uppleva välbehaget gång på gång. Detta är en gemensam faktor 

som alla intervjupersonerna delar. Anders, Micke och Daniella uppger att de upplever sig 

blivit beroende redan vid första intag av drogen medans Sigvard, Karin och Margareta uppger 

att de utvecklat ett beroende först efter upprepat intag av drogen. Vidare sett finns det många 

gånger en historia med missbruk i familjen och att detta kan vara genetiskt betingat samtidigt 

är det viktigt att inte utesluta miljömässiga faktorer, viktigt är att titta på både arv och miljö. 

Om några arvsmässiga faktorer har spelat någon roll för intervjupersonernas utveckling av ett 

beroende går inte att utläsa av resultatet, dock är miljön en mer framträdande faktor som går 

att återfinna i resultatet. Heiling (2011) beskriver den viktigaste miljöfaktorn för uppkomsten 

av ett beroende är tillgängligheten av en drog, hur lätt det är att komma över den. Detta 

stämmer överens med en del av intervjupersonernas beskrivning av hur de först kom i kontakt 

med drogen. I tidigare forskning av Blomqvist (2002) menar han att kvinnor i större 

utsträckning har använt droger i syfte att dämpa känslan av utanförskap, depression och 

ångest. Detta kan endast kopplas till Daniella som berättar hur hon innan missbruket kände sig 

missanpassad och som att hon aldrig hörde hemma någonstans. En känsla som för henne 

försvann vid användandet av droger. De andra två kvinnliga intervjupersonerna uppger inte 

någon sådan känsla. Skårner (2001) skriver att ett missbruk kan ses utifrån sociala 

sammanhang och att användandet av droger kan för individen fylla en symbolisk funktion av 

tillhörighet men också utanförskap. I relation till sociala sammanhang kan det utläsas av 
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resultatet att gemensamt för de kvinnliga informanterna var att de alla beskriver sig ha 

kommit i kontakt med droger eller kommit in i missbruket pga. en relation till en manlig 

missbrukare. Medans de manliga intervjupersonerna inte beskriver någon sådan faktor.  

 

7.2 Vändpunkten och motivation  

I avsnittet tidigare forskning gällande vändpunkter och motivation har liknande studier som 

denna gjorts av bl.a. Grieff Von & Skogens (2011) och Blomqvist (1999 & 2002) där har man 

visat på att en faktor till vändpunkt och motivation ofta var att de negativa konsekvenserna 

från missbruket blev för stora. Författaren utgår ifrån Sociologisk/socialpsykologiska teorier 

där sociala perspektiv är central. I denna studies resultat finns en tydlig understrykning till 

sociala sammanhang kopplade till informanternas vändpunkter. Gemensamma drag för 

informanterna är att de alla beskriver en negativ konsekvens av missbruket som en 

motiverande faktor eller orsak till vändpunkt. Den enda informanten som hade en positiv 

aspekt kopplad var Micke då han beskriver att han blev kär var en motivation för honom att ta 

sig ur sitt missbruk. Men även han anger negativa konsekvenser som orsak till början av en 

förändring. Den främsta negativa konsekvensen som motivation till förändring var försämrad 

hälsa både av det psykiska måendet men också fysisk försämring. En annan orsak som tydligt 

framgår var viljan om att förändra situationen de befann sig i under missbruket.  

 

7.3 Sociala faktorer 

Skårner (2001) beskriver att missbruket inte enbart är något som berör endast individen utan 

också individens närmaste nätverk. Personer i individens omvärld kan komma att spela roll 

för huruvida dennes väg ur missbruket ser ut. Sociala nätverk som finns tillgängliga för 

individen kan inte bara verka stöttande men också ses som ett hinder för uppbrottet av 

missbruket. Det går att läsa ur resultatet hur familjerna har haft betydelse för informanterna. 

Daniella och Margareta har upplevt delar av sin närmast familj som ”möjliggörare” för deras 

missbruk, dem upplever inte att de haft samma stöttning som andra informanter har upplevt 

det. Micke och Karin delar inte samma upplevelse som då de berättar att deras närmaste 

familjemedlemmar har varit ett stort stöd och stöttning genom uppbrottsprocessen. Vidare kan 

man utläsa i resultatet att skapandet av sociala nätverk har varit en central del i informanternas 

berättelser. Daniella, Anders och Micke berättar om att de för att kunna ta sig ur sitt missbruk 

var tvungen att stänga ute alla sociala relationer de hade under missbruket. Anders berättar att 

han endast hade en bekant kvar som inte var relaterad till missbruket. Daniella beskriver den 
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ensamhet som uppstår i och med ett sådant avbrott från gemenskap ledde för henne till ett 

återfall. Micke vittnar också om betydelsen av att ingå i ett socialt sammanhang och ett socialt 

nätverk som inte har med missbruket att göra för att kunna hantera ensamheten som uppstår.  

 

7.3 Genus        

Blomqvist (2002) skriver att det går att utskilja skillnader hos män och kvinnor i 

missbrukarvärden gällande att undvika hjälp från missbruksvården. De manliga missbrukarna 

misstor behandlingsvärden i större utsträckning än kvinnor och anser sig kunna lösa sina 

problem på egen hand. Medans kvinnorna i större utsträckning förväntar sig att bli stämplade 

som missbrukare eller ifrågasatta som mödrar.  

I resultatet av denna studie går det ej att utläsa några liknande skillnader. Ingen av 

informanterna har uttryckt att de medvetet undvikit att söka vård pga. misstro för 

behandlingsvärlden eller för rädsla att bli stämplade eller ifrågasatta. Tvärt om har Margareta 

och Daniella en positiv bild av behandlingsvärlden. Vidare beskriver Blomqvist (2002) att det 

är fler kvinnor som än män som beskriver att de har självmordstankar.  

I resultatet av denna studie kan det utläsas att det är lika många män som kvinnor som har haft 

tankar på själmord, alltså är det inte i likhet med ovanstående påstående att kvinnor skulle 

oftare kopplas till självmordstankar. Kristiansen (2000) pekar på att kön skall ha en avgörande 

roll för framgången i ett behandlingsresultat. Kvinnor skall generellt sett ha visat på bättre 

behandlingsresultat.  

I resultatet av denna studie går det ej att göra en liknande generalisering som nämns ovan. 

Informanterna själva uppger att de tycker det är svårt att säga om det nyktra och drogfria livet 

är ett direkt resultat av behandling eller om det är en bidragande faktor. Då antalet 

informanter är fåtalligt går det knappast att göra en större generalisering mellan kvinnor och 

män och utkomsten av behandlingsresultat.  

 

7.4 Behandling som faktor  

Kristiansen (2000) finner ett antal faktorer av betydelse när det gäller behandling. Val av 

metod samt individens vilja och motivation är minst lika viktiga aspekter för en lyckad 

behandling. Forskning pekar på betydelsen för interaktionen mellan klient och behandlare. 

Oavsett behandlingsmetod så påverkas resultatet av om personalen är engagerad i individens 

tillfrisknande och tror på individens egen förmåga och möjligheter till förändring. 
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I resultatet i denna studie går det att utläsa att behandling har varit en gemensam nämnare för 

alla informanter. Vissa upplever den som en mer avgörande faktor än andra. De själva 

upplever den behandling de har fått som positiv faktor i uppbrottsprocessen med endast en 

avvikelse från Sigvard. Däremot har en positiv faktor varit för Sigvard de relationer han fått i 

samband med behandling.   

 

8  Diskussion 

Studiens syfte har varit att hitta faktorer, händelser, personer och behandlingsmetoder som har 

haft betydelse för individen att ta sig ur ett alkohol- och drogmissbruk/beroende.  

Genom användandet av en kvalitativ forskningsmetod och halvstrukturerade intervjuer har 

författaren fått fram hur informanterna har tagit sig ur ett missbruk av alkohol och droger.  

I studien går det att hitta likheter och skillnader hos informanterna gällande betydelsefulla 

faktorer runt beslutet att ta sig ur missbruket och i uppbrottsprocessen. Faktorer som förenar 

informanterna gällande hur de kommit fram till en vändpunkt eller önskan om förändring, 

ligger i de negativa konsekvenser som missbruket medfört. Själva konsekvenserna ser dock 

olika ut för informanterna. De olika konsekvenser som informanterna har upplevt har varit 

sviktande hälsa, bostadslöshet och ångest. Den som avviker härifrån är Micke som både har 

upplevt positiva samt negativa konsekvenser i samband med missbruket. Micke anger att han 

träffade kärleken som en positiv konsekvens. När författaren lyssnade och analyserade 

intervjupersonernas väg ur missbruket talade informanterna om vikten av byte av bostad, egen 

bostad eller flytt som en central del i uppbrottsprocessen. För Daniella var vikten av en ny 

bostad där det tidigare inte förekommit missbruk en viktig del i tillfrisknandet. Hon upplevde 

det som helt omöjligt att tillfriskna i en lägenhet där det tidigare förekommit missbruk. För 

Micke var boendet också en otroligt viktig del i tillfrisknandet. Han beskriver att han fick 

ångest och panik av att vistas i den lägenhet som han förknippade med missbruket. Vidare 

beskriver Anders att för honom var det inte en ny bostad i säg utan flytten till en annan ort 

som han ansåg som viktig. 

 

I enlighet med Skårner (2001) har resultatet visat på att relationer har varit en betydelsefull 

del i uppbrottsprocessen. Vilka relationer som har varit av betydelse är för informanten 

specifik samt om denne har agerat som stöd och i vilken form av stöd. Karin berättar att 

hennes mor och dotter har varit ett drivande stöd som kommit hem till henne och hällt ut 

alkoholen för henne. Sigvard berättar att om att han mest betydelsefulla stöd har bestått an en 
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person som han träffat under uppbrottsprocessen, denne har för honom gett stöd i samtal. Det 

går däremot inte att dra någon direkt slutsats till att relationer skulle ha varit en betydelsefull 

faktor som lett till att individen tagit sig ur missbruket. Det finns andra faktorer som har 

belysts av större betydelse. Vidare menar Skårner (2001) att det inte alltid är så att sociala 

relationer är av stöd för individen i uppbrottsprocessen utan kan verka som försvårande och 

begränsande faktor. I resultatet har Daniella och Margareta uttryckt specifikt personer i sin 

omgivning som har för dem försvårat uppbrottsprocessen. Daniella menar att hennes pappa 

var en möjliggörare som bidrog med mycket pengar till hennes missbruk. Margareta menar att 

hennes mamma liknande för Daniella bidrog med droger till Margareta. Vidare har 

informanterna uttryckt att de varit tvungna att bryta med gamla vänner i missbruksvärlden. 

Alla informanter har beskrivit detta som en absolut nödvändighet för att kunna ta sig vidare i 

uppbrottsprocessen. Kvinnorna i studien har alla angett att de befunnit sig i relationer med 

män som gjort att de för dem var omöjligt att ta sig ur missbruket. För männen i studien har 

det främst handlat om att bryta gamla vanor och mönster. Det är inte svårt att se att brytandet 

av gamla missbruksvänner har för informanterna varit ett viktigt steg i uppbrottsprocessen 

speciellt i åtanke att de uttryckligen framfört att de var en nödvändighet. I frågan om huruvida 

behandling har spelat en avgörande roll är det en mycket svårtolkad fråga. Alla informanterna 

nämner att de genomgått någon typ av behandling och resultaten är blandade dem emellan. 

Vissa informanter hävdar att behandlingen inte varit så avgörande utan att det endast utgör en 

del av processen. Vissa av informanterna hävdar att behandling har varit en stor del och viktig 

roll i uppbrottsprocessen. 12-stegsbehandling har varit den behandling som nämnts mest och 

också den som informanterna själva har uppgett betydande för dem. Någon slutsats om att 12-

stegsbehandlingen skulle vara bättre än andra finns det inte belägg för att göra och inte heller 

är det helt enkelt att dra en slutsats om behandling går att ange som betydande faktor, inte 

heller går den att utesluta. I enlighet med vad Kristiansen (2000) beskriver att i liknande 

studier om att en ny mening med livet skapas efter man tagit sig ur ett missbruk. Den 

motiverande faktorn består inte längre av de negativa konsekvenser som missbruket orsakat 

individen, utan att de trivs med och upplever sina liv värdefulla i sig. Detta stämmer bra in på 

informanterna i den här studien då det går att utläsa att de negativa konsekvenserna som 

missbruket har medför och som verkat som en viktig faktor för motivationen att vilja ta sig ur 

missbruket är nu mera borta. I sitt nya liv har de alla funnit olika saker som motiverar dem att 

hålla sig nyktra och drogfria. För Anders, Daniella, Sigvard, Karin och Micke handlar det om 

att de mår psykiskt och fysiskt bra. För Margareta så handlar det om den kärlek hon får från 

sin son.  
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Förslag på fortsatt forskning 

För författaren väcktes det under studiens gång en hel del frågor kring missbruk och genus. 

Det var dock inte möjligt att göra en fördjupning i könsskillnader pga. tidsbrist men 

författaren stötte ändå på forskning som visade på skillnader i män och kvinnors berättelser. 

En tydlig skillnad var att män som hade ett drogmissbruk levde ett mer kriminellt liv. En 

orsak som förklarades var den ekonomiska aspekten, det är dyrt med droger och resultatet var 

att de hamnade i kriminalitet för att finansiera sitt missbruk. En kvinnlig aspekt till detta var 

att kvinnor sällan hamnade i kriminalitet men att de istället erbjöd sina kroppar som betalning. 

En fundering detta väckte var om att om det gick att göra en sammankoppling till att 

drogmissbruk oftare leder till kriminalitet och fängelsestraff än alkohol missbruk? Och är den 

kriminella världen dominerande män pga. detta?        

 

  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

Referenser  
 
Agerberg, M. (2004) Kidnappad hjärna – en bok om missbruk och beroende. Lund:  

Studentlitteratur AB. 
 

Blomqvist, J. (1999) Inte bara behandling. Vägar ut ur alkoholmissbruket. Stockholm: 

Bjurner & Bruno. 

 

Blomqvist, J. (2002) Recovery with and without treatment. A comparison of resolutions of  

alcohol and drug problems. Addiction Research and theory, 10(2), 119-158.  

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Goldberg, T (2000). Narkotikan avmystifierad. Ett psykosocialt perspektiv. Solna: Acedemic 

Publishing of Sweden. 

 

Goffman, Erving (2001). Stigma: den avvikandes roll och identitet. 2., omarb. uppl. [sic]  

Stockholm: Prisma. 

 

Grieff Von, N & Skogens, L (2011). Förändringsprocesser i samband med  

missbruksbehandling – vilka faktorer beskriver klienter som viktiga för att initiera och  

bibehålla positiva förändringar? Nordic studies on alcohol and drugs,  

2012, 29, 195 – 209. 

 

Hammare, U. & Stenbacka, S (2003) Socialt inriktade organisationer som arbetar mot 

missbruk – vilka är de, vad gör de och vad vet forskarna? Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Heilig, M. (2011). Beroendetillstånd. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Jones, K-D., Gill, C., & Ray, S.(2012). Review of the Proposed DSM-5 

Substance Use Disorder. Journal of Addictions & Offender Counseling, 33, 115-123.  

 

Keyes, K.M., Hatzenbuehler, M.L., Mclaughlin, K.A., Link, B., Olfson, M., Grant, B.F. &  

Hasin, D. (2010). Stigma and treatment for alcohol disorders in the United States.  

American Journal of Epidemiologic, 172, 1364-1372. 



32 
 

 

Kristiansen, A. (2000). Fri från narkotika-om kvinnor och män som varit 

narkotikamissbrukare. Stockholm: Elanders Gotab.  

 

 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Langemar, P (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi- att låta en värld öppna sig. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Lavack, A (2006). Using social marketing to de – stigmatize addictions: a review. Addiction 

research and theory, 2007, 15 (5), 479 – 492. 

 

Leissner, T (red.) ( 1997). Alkohol: ett psykosocialt, beteende och  

samhällsvetenskapligt perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Melin, A-G & Näsholm, C. (1998). Behandlingsplanering vid missbruk. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Samuelsson, E, Blomqvist, J & Christophs, I (2012). Addiction and recovery:  

perceptions among professionals in the Swedish treatment system. Nordic  

Studies on Alcohol and Drugs, 2013, 30, 51-66. 

 

Socialstyrelsen. (2014). Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014. Stöd för 

styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Skårner, A. (2001). Silda värdar? En studie av narkotikamissbrukares sociala relationer och 

sociala nätverk. Göterborg: Kompendiet AB. 

 

 

 

 

 
 
 
 



33 
 

Bilaga 1 – Brev till intervjupersonerna 
 
INFORMATION TILL INTERVJUPERSONERNA  
  
Hej!  
  
Jag heter Johanna Fridell och jag studerar till Socionom på socionomprogrammet vid  
Mittuniversitetet. Det sista jag gör i denna utbildning är att skriva en c – uppsats.  
  
I denna uppsatts har jag valt att undersöka vilka faktorer och händelser som är viktiga för 
vägen ut ur ett beroende. Därför skulle jag vilja träffa dig och be dig ställa upp i en intervju 
där du får berätta för mig om hur din väg ut ur missbruket har sett ut.  
 Deltagandet i denna intervju är frivillig och du har rätt att när som helst avbryta din 
medverkan. Du kan även avbryta under pågående intervju om du önskar. Du kan också välja 
att inte svara på de frågor som du inte vill eller känner dig bekväm med.  
 Jag kommer att använda mig av bandspelare under intervjun och den beräknas ta ca 45 min – 
en timme. Jag kommer att utgå från en del redan färdiskrivna frågor som jag har med på ett 
papper dessa frågor skickar jag med i detta informationsbrev . 
Om det är något jag behöver veta ytterligare eller någon fråga jag behöver komplettera med 
ber jag att få återkomma till dig. Om du önskar ta del av intervjun efter att den är utskriven 
finns möjlighet till detta. Det kommer även att finnas möjlighet att läsa den färdiga uppsatsen 
om du så önskar. I uppsatsen kommer jag att använda mig av både citat och referat från 
intervjun.  
 Du som deltar i intervjuerna kommer att vara anonym i själva uppsatsen genom att det 
insamlade datamaterialet helt är avidentifierat. Under arbetets gång kommer uppgifterna 
förvaras i min ägo och bara användas av mig och min handledare. När arbetet är slutfört 
kommer materialet att förstöras.  
    
 
 
Tack för din medverkan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johanna Fridell 
Studerande vi Mittuniversitetet  
johanna_fridell@hotmail.com 
070-6729838 
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Bilaga 2 – intervjuguide  
 
INTERVJUGUIDE  
Namn, Ålder, civilstånd, barn, sysselsättning, fritidsintressen.  
  
Kort presentation av intervjupersonen 
  
( Tema) Tiden under beroendet  
Kan du berätta lite om hur det såg ut för dig (vilka preparat var inblandat)?  
- Tidsperioder (hur lång tid)  
- Kriminalitet (i form av)?  
-Arbete?  
 
(Tema) Uppbrottet  
Kan du berätta om ditt uppbrott från ditt beroende?  
- Vad var anledningen/anledningarna till att du slutade? (utlösande faktor, tankar, känslor,  
händelser, relationer, familjen, behandling etc.)  
- När bestämde du dig? (konkret beslut, eller växte det fram successivt)  
- Vad påverkade beslutet? ( press inifrån/utifrån, för egen eller andras skull)  
- Vad ingick i ditt beslut? (flytt, bryta med drogkompisar, sluta med allt/inte allt)  
- Hade du någon specifik målsättning när du började uppbrottet?  
- Känslor/tankar när du hade tagit beslutet att sluta (lättnad, sorg, andra känslor)  
- Vad gjorde du konkret för att bryta upp? ( hur gick du till väga, strategier, tankar,  
känslor, hjälp utifrån, socialen, behandlingsmetod, behandlare)  
- Hur såg dina sociala relationer, ditt sociala närverk ut och vilken betydelse hade de i  
din väg ut ur beroendet?  
- Fanns det något du upplevde försvårade resp. underlättade uppbrottet?  
- Vad krävdes förutom din egen insats för att du skulle bryta upp? (stöd från familj,  
flytta, byte av umgänge)  
- Fick du stöd från omgivningen? I såfall hur upplevde du det? (i form av) 
- Finns det saker du kan se idag som du eller personer i din omgivning kunde ha gjort  
annorlunda för att underlätta uppbrottet?  
-Hur lång tid tog processen att bli drogfri? (från tanke till handling) 
-Hur många behandlingar har du varit på (Öppenvård eller slutenvård) 
-Vilka olika behandlingsinriktingar har du prövat och vad det någon som passade dig bättre?  
 
(Tema) Efter uppbrottet  
Kan du berätta lite hur ditt liv ser ut idag?  
-Har du skapat strategier för att kunna hålla dig drogfri?  
-Vad tror du är orsaken till att du hållt dig drog fri och är än idag? (Stöd från samhället, 
familjen, behandlare etc.)   
-Hur länge har du varit drogfri?  
 
Tack för din medverkan! 

 


