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Sammanfattning 
 
Denna kvalitativa studie behandlar nyktra missbrukares relationer. För att få en inblick om 
hur de betraktar sina relationer idag och hur de var tidigare, undersöks de berättelser som 
respondenterna under intervjuer delat med sig av. I arbetet analyseras dessa berättelser om 
relationer där författarna identifierar skillnader och likheter dem emellan. 
 
Med hjälp av Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO) och stigmateorin samt 
tidigare forskning inom området så tolkas och diskuteras de berättelser som respondenterna 
delat med sig av. Detta för att få en överblick i hur missbrukaren själv ser på sina relationer 
under missbruket och efter nykterhet, samt hur de upplever sig hantera dessa. För att stödja 
det empiriska materialet har författarna tittat närmare på två självbiografier skrivna av två 
nyktra missbrukare. 
 
Relationen till sig själv har kommit att spela en stor roll i respondenternas berättelser medan 
de sociala interaktionerna med andra människor under missbruket inte har framstått som 
betydande för respondenterna men uppskattning för dessa har tillkommit efter nykterhet i 
kombination med en mängd andra insikter som hjälpt missbrukaren till ett sundare och bättre 
liv. Resultatet visar på vikten av att få insikt i sitt missbruk och de händelser som prägla 
relationerna innan man kan gå vidare med ett nyktert liv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord/Nyckelord 
Missbruk, relationer, beroende. 
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1. INLEDNING 
Nedan ges en kort inblick i vad relationer och missbruk är samt vilka konsekvenser 
missbruket har för relationerna. 

1.1  Bakgrund och förförståelse 
Relationer 
Warren-Findlow, Laditka, Laditka och Thompson (2011) menar i sin studie att sociala 
relationer eller sociala nätverk karakteriseras av relationen till familjen, vänner eller kollegor. 
En relation kan definieras utifrån dess interaktion, frekvens, kvalitet och kontext. Genom att 
se över detta kan man avgöra meningsfullheten i relationen. En relation som innefattar god 
interaktion, frekvens, kvalitet och kontext bidrar till en stärkt självskattad emotionell hälsa 
och livskvalitet. Detta gör att relationer har en stark påverkan på individens välmående samt 
att nivån av stöd i relationen också påverkar hälsan och välbefinnandet. Den individ som 
upplever någon typ av diskriminering eller avsaknad av stöd och trygghet i relationen till sin 
familj eller vänner löper större risk för att falla in i en depression och därefter isolering (ibid.). 
 
Missbruk 
Missbruk är enligt Världshälsoorganisationen (WHO), klassificerad som en sjukdom vilket 
betraktas som ett globalt problem som äventyrar både den individuella och sociala 
utvecklingen av relationer (http://www.who.se). Enligt Blomqvist et al. (2012) utlöses denna 
sjukdom vanligen av kritiska situationer då individen finner sig i behöv av att kontrollera eller 
stöta bort vissa känslor. De beteende och handlande som betraktas hos en missbrukare gör att 
denne faller in i den folkliga sjukdomsmodellen eftersom tillståndet ger ett symptom med 
fysisk ohälsa och som är behandlingsbart. Anledningen till sjukdomsklassificeringen är bland 
annat för att forskning visat att missbuk bidrar till nedbrytning av nervimpulser i hjärnan som 
talar om för kroppen när den ska sluta inta något men bygger upp de nervimpulser som talar 
om för kroppen när den behöver mer. Dock har inga medfödda skillnader mellan missbrukare 
och icke-missbrukare upptäckts då forskningen är under utveckling, vilket gör att många 
finner missbruk som ett socialt betingat problem och inte en sjukdom. Det är därför viktigt att 
betrakta missbruk från bägge synsätten och ta hänsyn till det sociala sammanhanget, 
sjukdomsbegreppet samt missbrukarens egen livssituation för att förstå relationernas gång 
(Blomqvist et al., 2012). Missbruk är av stor omfattning då runt 790 000 svenskar är beroende 
av sinnesstimulerande substanser såsom alkohol och narkotika, däribland smärtstillande och 
lugnande medel (Bergstedt, 2012/13:So290) 
 
Relationer under missbruk 
Relationerna under ett missbruk är svårare att hantera då missbrukaren på grund av drogerna 
förlorar förmågan att hantera verkligheten och känslointryck (Söderling 1999). Det finns en 
tydlig koppling mellan de dysfunktionella relationerna och missbruket då det är missbruket 
som berövar relationer dess trygghet och öppenhet. Detta är även en problematik som 
återfinns i relationer till de icke-missbrukande vänner. Oavsett relation så har missbruket en 
negativ inverkan på dem (Schäfer, 2011). Det behov av hjälp missbrukaren behöver med 
relationerna till familj och umgängeskretsar, då dessa förstörts på grund av missbruket 
(Olaussen, 2008). Detta leder oss vidare till studiens syfte, att se hur missbrukarna själva 
betraktar sina relationer under missbruket och efter nykterhet. 
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1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka nyktra missbrukares syn på sina relationer under missbruket och efter 
nykterhet. 

1.3 Frågeställningar 
Hur minns man att relationerna såg ut under missbruket? 
Hur ser relationerna ut efter nykterhet? 
Vilka förändringar medförde missbruket till relationerna? 
Vilka förändringar medförde nykterheten till relationerna? 

1.4 Precisering av begrepp 
Nedan följer en förklaring på begrepp i studien som kan betraktas oklara eller obegripliga för 
läsaren. 

Missbruk: Det missbruk som styrs av sinnesstimulerande substanser i form av alkohol och 
droger. 
 
Droger: Detta begrepp innefattar i studien alla typer av sinnesstimulerande substanser, även 
alkohol. 
Nykter: Innebär någon som har missbrukat droger men i dagsläget inte brukar 
någon drog alls. 
 
Missbrukarfamilj: Den familj i vilket en eller flera familjemedlemmar har varit eller är 
missbrukare av någon drog. 
 
Villkorlig: Detta begrepp kommer användas i samband med olika relationer och innebär att 
relationen enbart existerar baserat på villkor från en part och är oberoende av det emotionella. 
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2. KUNSKAPSÖVERSIKT 
Nedan följer en sammanfattning av tidigare forskning och studier som bör ge en bredare 
inblick i relationer rörande missbruk. Här kommer det även redovisas två självbiografier som 
är skrivna av två nyktra missbrukare för att stärka våra narrativ. Däribland Cecilia Svensson 
och Eric Clapton. 
 

2.1 Relationer under missbruk 
Under uppväxten 
Schäfer (2011) har undersökt familjeförhållanden i familjer med drogmissbruk och studien 
visar att vuxna missbrukare vanligen har upplevt en smärtsam och traumatisk uppväxt. Denna 
har i många fall präglats av relationer till psykiskt sjuka föräldrar, missbrukande föräldrar 
eller föräldrar som separerat.  Ett centralt begrepp som framhävs i dessa relationer är 
avsaknad av trygghet som kan vara en anledning till att utveckla ett missbruk senare i livet. 
Andra relationsförknippande faktorer som kan bidra till ett missbruk är dödsfall i familjen och 
eller övergrepp. Statens Folkhälsoinstituts (FHI, 2008:28) studie antyder liknande och att det i 
missbrukarfamiljer finns stor instabilitet och ovisshet, förkrossade förhoppningar och brist på 
uppmärksamhet vilket med tiden har lett till en försämrad tillit till andra människor (ibid.). 
Detta beskrivs även i Skårner & Regnérs (2003) studie där de även påpekar att de som växt 
upp med missbruk i familjen i vissa fall kan finna relation harmoniska trots förekomst av 
missbruket. Under svåra relationer där föräldern blir frånvarande blir vanligen relationen till 
mor- och farföräldrar starkare då dessa ersätter relationen till föräldern. Men trots en 
problematisk uppväxt lyfter respondenterna i denna studie positiva aspekter, däribland den 
starka känslomässiga närheten till den som funnits närvarande. 
 
I vuxen ålder 
Schäfer (2011) menar att tappade relationer i form av exempelvis mist vårdnad av sina barn, 
separationer och skilsmässor är följder av missbruket. Den vanligaste orsaken till detta är en 
problematisk familjesituation där roller i relationen är rubbade på grund av 
missbrukarproblematiken. Familjer i dessa situationer har många gånger splittrats och då 
missbruket kostar så mycket pengar är detta vanligen något missbrukaren tar från samhället 
och familjemedlemmar. Vilket sliter sönder och försämrar relationen ytterligare. Majoriteten 
av de tolv respondenter som deltagit i Schäfers studie anser att de har varit oförmögna att ha 
fungerande relationer med sin ursprungsfamilj, eller nuvarande familjemedlemmar under 
missbruket. 
 
Nätverken 
Skårner & Regnér (2003) menar att de sociala nätverken vanligen är små, bristfälliga och 
distanserade. Vilket även Olaussons (2008) menar i sin studie där han också framhäver den 
fysiska och psykiska ohälsan hos de 28 missbrukare som deltagit i studien. Skårner & Regnér 
(2003) menar vidare att de små nätverken byts allt efter som ut för att missbrukaren ska finna 
en miljö där det är legitimt att använda drogerna. Dem blir de nya vännerna och i vissa fall 
ersätter dem även familjen. Här finner missbrukaren en stärkt självskattad emotionell hälsa. 
Relationerna är ytliga och lätt att byta ut och det gemensamma är enbart drogerna. 
Relationerna till tidigare närstående blir allt mer villkorliga, de finns till för att fylla praktiska 
behov. Då relationerna präglas av missbruket är det få som klarar av att lever med en och 
samma partner under missbruket. Olaussen (2008) menar vidare att missbrukaren upplever 
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stora svårigheter att hitta trygga, långvariga, sunda och nära relationer. Skårner & Regnér 
(2003) menar att missbrukaren ofta finner sig ensam, utanför och annorlunda på grund av att 
denna väljer drogerna framför relationerna. Avsaknaden av kommunikation och brist på 
emotion och emotionell beröring gör det svårt för missbrukaren att behålla en god 
självrelation. 
 
Självrelationen 
Skårner & Regnér (2003) menar på samma sätt som Olaussen (2008) att missbrukaren lätt 
finner sig annorlunda och utanför i relationerna. De leder till ett avståndstagande då 
missbrukaren har en rädsla för att inte bli accepterad. Avståndstagandet leder till nya 
relationer som kan betraktas som en frizon utan krav och emotionella konfrontationer som 
funnits i de tidigare relationerna då dessa vanligen också är missbrukare. Schäfers (2011) 
studie visar att missbrukaren känner sig tvungen att bära en mask för att få de normala 
relationerna att fungera. Dessa är även i stor förnekelse och har därför svårt att ta hjälp av 
familjen för att övervinna missbruket. Söderling (1999) menar att det inte är ovanligt att 
självrelationen utvecklas till något negativt under missbruket då skuld, skam, utanförskap och 
otillräcklighet är vanliga känslor. 
 
Självbiografier 
Svensson (2011) beskriver sig själv som grå, sliten, eländig och helt värdelös under sitt 
missbruk. Hon berättar om ilskan i relationerna då folk försökte hjälpa henne, detta betraktade 
hon enbart som att de körde över hennes egen vilja. De gamla vänrelationerna förföll sakta 
och lögner tog över, därefter kom det dåliga samvetet och en enorm skam och skuld över hur 
hon behandlat sina nära. 
Clapton (2009) skriver i sin självbiografi om sin problematiska uppväxt då han blev född som 
en “oäkting” och därför bortlämnad till sina morföräldrar. Han genomled relationer som 
slutade i dödsfall och även olyckligt partnerskap, detta var huvudsakliga faktorer som ledde 
vidare till missbruket. I sin isolering från så väl vänner som familj drog han med sig sin 
dåvarande flickvän. Relationerna i hans omgivning visade att de visste om hans problem, men 
Clapton valde att ignorera det. Relationerna till andra människor blev obefintliga då han inte 
brydde sig om deras åsikter eller känslor, han anpassade relationerna efter drogerna. Redan 
när Clapton flyttade hemifrån avtog relationen till hans familj och vänner i hemstaden. Den 
svaga relation som återstod var därför svår att upprätthålla och de som inte längre orkade med 
honom valde att ta avstånd. Clapton hade ett flertal älskare vilket resulterade i upprepad 
otrohet, vilket visar hur dålig relationen till hans flickvän verkligen var. 
 

2.2 Relationer och nykterhet 
Som följd av tidigare relationserfarenheter under missbruket har missbrukaren ofta tagit med 
sig beteenden även till de nya relationerna, framförallt kärleksrelationer. Eftersom de tar lång 
tid att lära sig lösa konflikter eller prata om sina känslor är det svårt att behålla relationer 
utanför familjen (Schäfer, 2011). I Olaussens (2008) studie genomgick respondenterna en 
behandling för sitt missbruk och efter 18 månader kunde man konstatera att behovet av hjälp 
med relationen till familj och anhöriga avtagit betydande. Skårner & Regnér (2003) menar att 
det är de familjära banden som står i centrum efter nykterhet, vanligen till mamman som är 
den viktigaste personen. För de relationer som överlevt missbruket märker man fortfarande 
den förtäring som skett på relationerna i form av bland annat misstro och brist på tillit och 
förtroende. Olausson (2008) menar vidare att de som lyckats bli nyktra hittar en stabilitet och 
jämvikt i förhållande till att vara singel, leva ensam med barn eller som sambo/särbo. Dock 
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kvarstår tunna sociala nätverk med få vänner och invecklade kontakter med anhöriga. Detta är 
något missbrukaren länge behöver bearbeta för att bygga upp.	  

Självbiografier  
Svensson (2011) beskriver sina vänner och sin man som det största stöd hon haft efter att hon 
själv accepterat sitt missbruk och sökt hjälp för det. Relationerna började fyllas av trygghet 
som ärligheten medförde. Samtidigt som hon sprudlande berättar om det som nykterheten gett 
relationerna så berättar hon även om hur tungt det var att förändra så mycket i sitt liv, 
däribland att säga upp kontakten med missbrukande vänner. Hon talar gott om den gemenskap 
som behandlingen och det de öppna samtalsgrupperna gav henne, att hon här återfann den 
gemenskap genom nya relationer som hon tidigare bara fann genom alkoholen. 
 
Efter behandling var Clapton (2009) snabb med att ta upp nya relationer i den nya miljö, som 
visade sig bli bra och starka. Han lärde sig att tycka om sig själv. Han blev rådd att inte gå 
tillbaka till gamla relationer då detta kunde resultera i ett återfall. Det enda gemensamma i de 
relationerna var beroende. Andra gamla relationer kom efter nykterheten självmant tillbaka. 
Andra relationer av betydelse för honom som gått förlorade tog han själv upp igen. Efter 
nykterheten kom han även till insikt med vad hans isolering gjort med relationerna och ville 
återfå det han förlorat och komma tillbaka till den han var och jobba med relationen och 
bilden av sig själv. Han återfick en betydligt bättre relation till sin biologiska mamma efter en 
brors bortgång. Han funderade mycket på relationer han var tvungen att hålla sig ifrån för att 
kunna hålla sig nykter. Efter en tid i nykterheten lärde han sig att upprätthålla ett bra och 
kärleksfullt förhållande till sin partner. 
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3. METOD 
I följande kapitel kommer metodval och utförande av studien att diskuteras och motiveras. 
 

2.1 Urval och avgränsningar 
Studiens syfte riktar sig till målgruppen missbrukare och kräver att respondenterna har egen 
erfarenhet av missbruk samt att de i dagsläget lever nyktra. Detta för att de skulle kunna 
besvara frågor både ur ett missbrukarperspektiv samt nyktert perspektiv så konkret som 
möjligt. För att få ett så generaliserbart stickprov som möjligt från denna målgrupp så sattes 
ett mål på sex respondenter, detta påverkat av den begränsade tiden. Genom ett 
bekvämlighetsurval kontaktades tio verksamheter inom Umeå kommun samt angränsande 
kommuner som föll in i ramen för vår målpopulation. Anledningen till ett bekvämlighetsurval 
var för att lättast möjligt få snabb kontakt med verksamheter som vidare kunde presentera vår 
studie för lämpliga respondenter. Bekvämlighetsurvalet begränsade inte vår möjliga åtkomst 
av respondenter på samma sett som andra urvalsmetoder kunde ha gjort. Exempelvis så hade 
ett slumpmässigturval kunnat utesluta aktuella verksamheter som kunde gett oss kontakt med 
respondenter. Studien omfattar totalt fem intervjuer. 
 
Även om studien riktar sig till nyktra missbrukare så har vi valt att inte beröra någon metod 
eller modell som används i någon form av behandling för missbrukare. Detta då synen, 
åsikterna och tankarna kring missbruk varierar beroende på vilken litteratur man väljer att 
läsa. Vi intresserar oss för relationerna kring missbrukaren det vill säga familj, vänner, partner 
och missbrukarens självrelation. Det är också deras syn på relationer vi vill komma åt och inte 
de anhörigas. Den här studien kommer heller inte att beröra sex-, shopping- eller 
matmissbruk. 
 

3.2 Tillvägagångssätt 
I studiens inledningsskede kontaktades en verksamhet genom ett bekvämlighetsurval då en av 
författarna sedan tidigare hade haft kontakt med denna och visste att den passade in i urvalet. 
Verksamheten tillfrågades muntligt för att ge oss vidare kontakt med lämpliga respondenter, 
därefter gjordes ett utskick till verksamheten med förfrågan (se bilaga 1) om deltagande i 
studien. Parallellt söktes andra behandlingshem och stödgrupper inom Umeå kommun som 
skulle falla in i urvalsramen. Att gå genom olika verksamheter ansåg författarna vara den bäst 
lämpade vägen att ta för att nå ut till den tänkta målgruppen, anledningen till olika 
verksamheter var för att öka möjligheterna till större generaliserbarhet i studiens 
slutresultat.  Förfrågan skickades ut till verksamheter vid två tillfällen. Vid första tillfället 
efterfrågades tre män och tre kvinnor. Efter första utskicket fick vi kontakt med fyra män och 
endast en kvinna. Förfrågan skickades därför ut ytterligare en gång till andra verksamheter 
och då med specifik efterfrågan av kvinnliga deltagare. Ingen vidare kontakt uppstod. 
 
I informationsbrevet som skickades ut till verksamheterna ombeddes dom att föra förfrågan 
vidare till lämpliga respondenter, detta resulterat i ett kedjeurval. Totalt fick vi kontakt med 
fem respondenter. Samtliga respondenter fick ta del av samma informationsbrev efter 
samtycke till deltagande (se bilaga 2) detta i form av ett brev som skickades ut via mejl efter 
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att dessa gett sitt samtycke till deltagande. Brevet innefattade mer ingående information 
rörande intervjun och studiens syfte. Intervjuerna hade en semistrukturerad bas och utgick 
ifrån en intervjuguide (se bilaga 3) som formats efter studiens frågeställningar. Intervjuerna 
genomfördes i respektive verksamhets lokal, då detta önskades av respondenterna. 
 
Under processens gång förändrades intervjuguiden efter de två första intervjuerna, då vi 
muntligen lagt till ytterligare frågor. Förändringen bestod huvudsakligen av stödfrågor för att 
intervjuerna skulle efterlikna varandra så mycket som möjligt och löpa smidigare. Alla 
intervjuer gjorde författarna tillsammans, vilket har bidragit till en bättre diskussion av 
materialet. Alla intervjuer spelades in och avlyssnades senare för transkribering, kodning och 
analys. Vissa delar i uppsats delades upp mellan författarna för att effektivisera processen och 
andra delar gjordes tillsammans, däremot har båda författarna tagit del av allt material. 
 
Transkribering av intervjuer delades upp författarna emellan, hela intervjuerna transkriberades 
men med vissa ändringar för att tydliggöra det respondenten ville förmedla. Långa pauser, ord 
utfyllnad och hopp i intervjuerna uteslöts vid transkribering. Båda författarna har tagit del av 
alla transkriberingar för att få en vidare överblick på materiale samt viktiga faktorer och 
infallsvinklar som en författare kan ha missat. Transkriberingarna har förvarats hos författarna 
och kommer att raderas efter godkänt arbete. Författarna bröt tillsammans ner intervjuerna i 
mindre delar för att få fram det väsentliga gällande relationer under missbruk och efter 
nykterhet, övrig information som inte berörde studiens syfte sållades bort. Det nedbrutna 
materialet formade fyra teman; Familj, Partner, Vänner och Självrelation och känslor. 
Utifrån de fyra teman strukturerades en mer övergripande kodningsmall som gjorde det lättare 
för författarna att jämföra narrativen mellan respondenterna och dra kopplingar till valda 
teorier. Vidare skrev en författare på teorierna och en författare skrev på metod, därefter 
sammanställdes texterna i uppsats för att få samma typ av meningsuppbyggnad och för att 
båda författarna skulle bli lika insatta i teorier och metod. Vetenskapliga artiklar och litteratur 
har lästs av båda författarna som därefter träffats för att göra en sammanställning av sina 
åsikter och tolkningar av texterna. För att få en bredare överblick och fler infallsvinklar på 
fenomenet har författarna förutom det vetenskapliga materialet valt att använt sig av andra 
litterära verk, i detta fall två självbiografier, för att på ett bättre sett förstå respondenternas 
utveckling från ett stadium i missbruk till ett nyktert liv. Men även för att kunna ge en stärkt 
bakgrund till respondenternas korta narrativ. Samt för att få en förförståelse hos läsaren innan 
det empiriska materialet redovisat. Övriga delar i uppsatsen hanterades tillsammans under 
processens gång.   
 
Alla intervjuer som har innehållit namn av något slag har författarna ersatt med fingerade 
alias. För att kunna hålla isär intervjuerna med bibehållen anonymitet har var och en fått ett 
eget nummer. 

3.3 Validitet och Reliabilitet 
Antalet intervjuer som bör göras för att få hög teoretisk mättnad och trovärdighet i en studie 
beskrivs enligt Bryman (2011) som ett dilemma. Det är inte klart hur många intervjuer man 
egentligen behöver för att nå teoretisk mättnad och tillförlitlighet. Studien fokuserar på 
innehållet i intervjuerna och inte antalet intervjuer för att uppfylla studiens syfte. 
 
Validitet enligt Bryman (2011) är en grundsyn vid granskning av vetenskaplighet i en studie. 
Att man mäter det man avser mäta. Men då begreppet validitet vanligen hör samman med 
kvantitativa studier och mätningar så kan detta inte kopplas direkt till vår studie som är 
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kvalitativ. Vi mäter genom observationer, jämförelser och slutsatser. Den kvalitativa 
infallsvinkeln på begreppet validitet innefattar den utsträckning i vilket man observerar, 
iakttar och jämför det man avser studera. I vårt fall innefattar det i vilken utsträckning 
studiens slutsatser är sammanhängande i förhållande till syftet. Det vill säga i vilken 
utsträckning studiens slutsatser är återkopplade till syftet, observationer och jämförelser. 
Studerar vi det vi avser studera. I denna studie har vi ställt oss frågan hur nyktra missbrukare 
har sett på sina relationer under missbruk och hur de ser på relationerna efter nykterhet. Då 
detta är en kvalitativ studie är det svårt att mäta materialet på samma sätt som i en kvantitativ 
studie. För att stärka validiteten i den här studien har vi valt att koppla de vetenskapliga 
studierna till två självbiografier, detta för att få en bredare inblick i relationerna och en större 
generaliserbarhet i studiens slutsatser då den enbart innefattar fem respondenter. 
 
För att studera detta har vi i denna studie tagit följande slag av validitet i beaktande; Intern 
validitet innebär att författaren ställer sig frågor utifrån ett kausalt perspektiv. Det vill säga om 
en slutsats om orsak och verkan är hållbar eller inte. Vidare för att bekräfta en slutsats krävs 
dokumentation av de observationer som gjorts under studiens gång samt de idéer som 
framställts under processen. Detta har vi beaktat under hela forskningsprocessen då vi aktivt 
återblickat på vår ursprungliga frågeställning och syftet, vilket har hjälp oss att hålla oss till 
studiens ämnesområde. Observationer och idéer som gjorts under studiens gång har 
antecknats och förts samman i slutdiskussionen. Den andra typen av validitet som har beaktats 
är Extern validitet vilket väcker frågor om studiens resultat kan plockas ut ur sin kontext och 
generaliseras på ett annat. Med andra ord kan studiens resultat generaliseras till annan miljö 
och tid. Just missbruket och dess påverkan på relationer anser vi vara en variabel som går att 
plocka ut ur sitt kontext och generalisera till andra missbrukares relationer, detta med stöd av 
tidigare studier om missbruk och beteenden. 
 
Reliabilitet är ett begrepp som måste relateras till ett kvalitativt sammanhang även om det har 
en mer kvantitativ härkomst. Begreppet frågar i en kvalitativ studie efter tillförlitlighet, det 
vill säga om studiens resultat skulle bli det samma om man skulle upprepa studien vid ett 
annat tillfälle, eller om slumpmässiga eller tillfälliga betingelser påverkar detta resultat. Då 
följande studie är av kvalitativ ansats och respondenter samt miljö förändras under tid har 
studien inte den högsta reliabiliteten. Men vi vill påpeka att missbruket i sig bör ha högre 
reliabilitet oberoende av tid och miljö. Detta för att missbrukets förlopp ser likadant ut 
oberoende av individen (Söderling, 1999). 
 
 
 
 

3.4 Från en metod till en annan 
Narrativ forskningsmetod valdes till denna studie då författarna fann den bäst lämpad för att 
möjliggöra att uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställningar. Men även för att 
socialt arbete är av mer narrativ karaktär då samtal med klienter vanligen innefattar berättelser 
av olika omfattningar. Denna typ av berättande kan inte bara betraktas som metod för att 
samla in kunskap eller för att utreda, utan även som en del i behandling. Att återberätta har 
man funnit vara en bra stimulans för ökad självförståelse, vilket i sin tur gör det lättare för 
klienten att göra en förändring i sitt beteende (Blom & Nygren et al. 2009). 
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Johansson (1999) förklarar att den narrativa ansatsen utvecklades från den kvalitativa 
metoden life history som ursprungligen återfinns i sociologin. Denna riktar sig i första hand in 
på att undersöka och få kunskap om samhälleliga strukturer och hur individen lever i dem. 
Processen för life history baseras därför på kunskapen om en individs liv genom dennes egna 
uppfattningar. Life history utvecklade senare till narrativ metod som riktar sig mot individ- 
och gruppcentrerad forskning (ibid.) I samband med det började man prata om en ”narrative 
turn” inom sociologin, då man började intressera sig allt mer för forskning och analyser som 
rör berättelser. Den narrativa traditionen har olika fokus på berättelserna (narrativen). Ett 
fokus ligger på hur berättelserna sker, byggs upp och hur pauser i den påverkar, medan ett 
annat fokus ligger på vad som sägs (Blom & Nygren et al. 2009). Som författare riktar man in 
sig på att återskapa och förstå en historia och ett perspektiv (Johansson, 1999).   
  

3.5 Narrativ som metod 
Narraiv analys är ett tillvägagångssätt där man strävar efter att få fram och analysera data av 
relevans för den muntligt beskrivna upplevelsen som respondenten väljer att berätta under det 
givna tillfället (Bryman, 2011).  Enligt Johnsson (1999) kan det engelska ordet narrative 
översättas direkt till svenskans skildring eller berättelse och förstås som en utsaga eller 
berättelse/delberättelse i en individs liv. Denna utsaga framhävs under en intervju med den 
vars livsberättelse man avser undersöka. Som metod kan narrativ ansats omfatta både 
respondent och författare. Det narrativa materialet kan samlas in genom muntligt tal eller 
skrift. Dock råder stor osämja bland författare angående hur man ska precisera begreppet 
narrativ. Vidare menar han att det inte bara är den skrivna berättelsen som är viktig utan 
framför allt den muntliga insamlingen under intervjuerna. Johnsson beskriver även att det 
finns motsägelser mot Aristoteles beskrivning av en berättelses struktur, att en berättelse ska 
ha en början, en mitt och ett slut. Johnsson vill påstå att en berättelses struktur bör vara 
mycket mer explicit, den bör innehålla mer samlade och essentiella drag. Bryman (2011) går 
däremot igenom fyra andra analyssätt inom narrativ analys. 1. Tematisk analys där man lägger 
sitt fokus på vad som sägs och inte hur det sägs, 2. Strukturell analys där fokus läggs på en 
betoning av hur respondentens berättelse förmedlas. 3. Interaktiv analys, lägger sitt fokus på 
dialogen mellan berättaren och lyssnaren och 4. Performativ analys, använder berättelsen som 
en introduktion som nyttjar ord och gester för att skapa berättelsen eller historian. Han menar 
att narrativ analys är ett sätt att förflytta fokus, som ofta läggs på vad som egentligen hände, 
till hur man skapar en mening i det som hände. Därför har en narrativ analys inte bara med 
livsspannet att göra. Analysen bidrar även till att man kan få ut en redogörelse för speciella 
episoder samt de kopplingar som eventuellt finns mellan dessa. 
 
Vad gäller forskning inom socialt arbete så är det ytterst vanligt att man som författare enbart 
ber respondenten att fritt berätta om en livshändelse eller situation och att man som författare 
då enbart sammanställer och lyssnar. Som författare söker man här konstant efter den röda 
tråden, händelseförloppet eller poängen i berättelsen (Jonsson, 1999). I denna studie görs 
därför en tematisk analys av vårt material då fokus ligger på vad som sägs för att få en 
övergripande bild av våra intervjuer. Bland annat då intresse för hur respondenternas 
perspektiv förändras från en kontext till en annan (Bryman, 2011). 
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3.6 Etik 
Vi har utgått från vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer; nyttjande-, informations-, 
konfidentialitets- samt samtyckeskravet. I den förfrågan som skickades ut till verksamheterna 
tydliggjordes vilka vi som författare är, studiens syfte, målgrupp samt rätten till anonymitet 
och medverkan, att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst utan att behöva ange 
anledning. Vi tydlig gjorde även vår medvetenhet om att studiens inriktning kan vara ett 
känsligt ämne. Vidare i informationsbrevet som skickades ut till respondenterna tydliggjordes 
målgrupp, de moment studien innefattar, rätten till anonymitet och medverkan samt hur data 
skulle komma att hanteras. I informationsbrevet framgick det även att intervjuerna skulle 
komma att bli inspelade för att sedan avlyssnas och transkriberas. Ovanstående information 
gavs även ut muntligt innan intervjuerna inleddes och kortfattande efter att de avslutats. 
Under transkribering beaktades det noggrant att respondenternas identitet förblev anonym. 
Vid analys av dokumentationen var författarna noga med att ha samma tolkning av materialet. 
 

3.7 Metodologisk reflektion 
Då vi valde att göra en kvalitativ studie och då den riktar sig mot personliga erfarenheter och 
uppfattningar så valdes narrativ som metod för att på bästa sätt kunna strukturera en 
intervjumall som riktar sig mot individens egen berättelse. Denna metod bedömdes bäst 
lämpad för att kunna uppfylla studiens syfte då den också ger respondenten en större frihet att 
berätta det hon/han själv vill framföra i sitt narrativ. Detta fann vi ytterst viktigt då våra frågor 
om missbruket kan vara känsligt för respondenterna att svara på. Narrativ valdes även av den 
anledningen att vi ville få ut så breda svar som möjligt från respondenterna. Vi har valt att 
hantera narrativen det sätt som Johnsson (1999) beskriver det, genom att fokusera på vad som 
sägs under intervju och inte hur den skrivna berättelsen ser ut. Vi har även valt att rikta in oss 
på tematisk analys som Bryman (2011) skriver om, detta då fokus ligger på vad som sägs 
under intervjuerna. Bland annat då intresse för hur respondenternas perspektiv förändras från 
en kontext till en annan. Vi har valt en metod som vi ansåg skulle passa oss och vårt material. 
Vi kan inte se hur vi skulle kunna ha gjort detta annorlunda. 
 
Under två av våra intervjutillfällen uppstod störningsmoment. Under en av intervjuerna 
uppfattades det inte märkbart för respondenten utan bara för författarna, då lokalen var lyhörd. 
Vid den andra intervjun stördes intervjupersonen då en telefon ringde, vilket påverkade 
respondentens pågående berättelse. Respondenterna tycks inte ha upplevt stress eller obehag 
under intervjutillfällena. Däremot visade en respondent tecken på nervositet, men vi ser inte 
att detta skulle ha varit något som påverkade respondentens berättelse. En av fem 
respondenter tycktes inte vara fullt ärlig i sina svar, vilket också kan ha påverkat resultatet. 
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4. TEORI 
I detta kapitel kan du läsa om de teorier som författarna utgått ifrån för att skapa en 
förståelse för materialet. 
 
Med utgångspunkt i vårt syfte så har vi valt att använda oss av FIRO-teorin och Stigmateorin 
som stöd. FIRO-teorin ge infallsvinklar på hur interaktionen mellan människor ser ut samt 
förståelsen för hur den kan påverkas genom olika faktorer. Den ger en insikt i varför en 
individ i vissa sociala sammanhang blir accepterad av sin omgivning och varför hon inte blir 
det i andra. Den tar upp faktorer som är av relevans för hur interaktionen i relationerna 
fungerar. Stigma-teori har valts då den kan belysa varför en person betraktas som (o)normal. 
Den beskriver avvikande beteenden och varför vissa individer inte hör hemma i en viss miljö 
eller social situation. Författarna har så långt möjligt utgått från respondenternas egna 
berättelser och därefter försökt finna kopplingar, skillnader och likheter med stöd av dessa två 
teorier. En annan anledning till valet av teorierna var då dessa går att kombinera och få en 
större förståelse för situationer. Stigmat för respondenterna i denna studie är missbruket som i 
sin tur påverkar relationerna och de steg som FIRO-teorin berör. 
 

4.1 FIRO-teorin (Fundamental Interpersonal Relations 
Orientation) 
Den amerikanske psykologen Will Schutz skapade en teori, FIRO-teorin som berör relationer 
mellan människor (Stampe & Tonnquist, 2001). Teorin menar att en relation måste genomgå 
tre faser för att utvecklas. Teorin ger en förståelse varför vissa relationer fungerar och varför 
andra inte gör det. Dessa tre faser är tillhörandefasen, rollsökningsfasen och 
samhörighetsfasen. Tillhörandefasen inleds på grund av olika förhållanden och sker direkt 
individer träffas. Här ges det första intrycket och en gemytlighet skapar början till en relation. 
Vidare in i rollsökandefasen så letar individen efter sin plats i relationen och hur nära de kan 
vara varandra. Nu ges ett starkare intryck än i första fasen och individerna börjar förhålla sig 
till varandra. I denna fas kan konflikter och osämja uppstå. När dessa är lösta och individerna 
är mer bekväma och avslappnade i relationerna inleds samhörighetsfasen. Här kommer glädje, 
öppenhet och acceptans in i relationen (ibid.). 
 
Schutz (1958) menar att teorin innefattar tre grundläggande behov som anses gemensamt för 
alla människor: att känna sig betydelsefull, kompetent och omtyckt. Behoven uttrycks enligt 
FIRO genom våra beteenden, våra känslor och vår självbild. Alla strävar alltså efter att hitta 
en plats där man kan tillhöra, kontrollera och visa sin öppenhet. Målet är att jaget ska känna 
sig så betydelsefullt, kompetent och omtyckt som man helst vill. När man har hittat balansen 
mellan dessa är det lättare att tycka om sig själv och andra i sin omgivning. Det är då man kan 
vara generös och flexibel i den utsträckning som behövs för att må bra. När man har en bra 
självkänsla kan man interagera bättre tillsammans med andra och få en större tillfredsställelse 
inom alla områden. Det gäller både privat liv samt yrkesliv. Teorin menar att relationerna 
påverkar vår självbild som i sin tur påverkar våra känslor och beteenden. Känslorna för sig 
själv har en direkt koppling till känslorna till andra. För att man ska kunna få framgångsrika 
relationer bör man kunna förstå och hantera sin egen självkänsla, uppskatta och respektera 
andra människor samt kunna visa att man har ett beteende som är anpassningsbart och försöka 
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undvika att vara oflexibel (ibid.) 
 

4.2 Stigma  
Goffman (1972) beskriver varför ett beteende klassas och kategoriseras som något avvikande 
(stigma) och att den sociala konstruktionen av detta problem skapas av och i samhället. 
Begreppet stigma används för att namnge egenskaper som är misskrediterande eller 
misskreditabla. Misskrediterade stigman innebär ett stigma som är uppenbart för individen 
och omvärlden, det gör sig hela tiden påmint. Ett misskreditabelt stigma syns inte men det 
finns där och kan avslöjas och göra sig påmint i vissa situationer. Något som är värt att nämna 
är att stigma inte rör egenskaper utan själva relationerna och interaktionen. Goffman menar att 
det finns tre olika typer av stigma; fysiska, psykiska och sociala stigman. Det fysiska stigmat 
känns igen av kroppsliga missbildningar eller deformationer. Till det psykiska stigmat hör 
viljesvaghet, orimliga trosföreställningar, alkoholism, självmordsförsök, fängelsevistelse och 
annorlunda böjelser. Och det tredje stigmat, det sociala stigmat är ett stigma som kan gå från 
generation till generation. Detta menas med bland annat ras, religion och nation. 
 
Goffman menar att en person som har något av dessa stigman har egenskaper som en 
“normal” individ inte kan bortse ifrån. Detta gör att du som individ vänder dig bort från den 
här stigmatiserade människan och blir därför oförmögen att faktiskt se vad han/hon gör 
anspråk på. Om den här personen kommer in i det sociala sammanhanget som “normala” 
individer befinner sig i kommer personen att kategoriseras och tillskrivas egenskaper som 
förväntas av honom/henne. Människor utgår oftast utifrån sitt första intryck av en person, en 
förväntan på den här personen. Det här kallar Goffman för människans skenbara sociala 
identitet och vill mena att detta inte är människans sanna sociala identitet. Han menar att när 
en individ som har egenskaper som gör den olik andra i dennes närvaro förvandlas när 
egenskapen uppmärksammas från en “normal” människa till en utstött människa. Här blir 
stämplingen ett faktum och innebär stigmatisering. 
 
Ett centralt begrepp när man talar om stigma är skylning. Goffman menar att det innebär att 
den stigmatiserade individen gör så gott den kan för att skydda sig mot de samhälleliga 
värderingar som kan förknippas med det stigma denne finner sig ha. Det finns åtgärder som 
gör det möjligt att dölja något på sitt utseende eller för att inte kopplas ihop med sitt förflutna 
liv. Syftet är att få bort uppmärksamheten från stigmat. Avvikelsen som finns mellan den 
tillskrivna identiteten och den sanna identiteten medför ett liv i utanförskap, individen 
avskärmas både från samhället och från sig själv. Det menas inte att individen står utanför ett 
samhälle som inte accepterar henne. Hon kan söka sig till likasinnade som Goffman kallar de 
egna och de visa. De är en grupp individer som har samma stigma. I sällskap med dessa kan 
man få moraliskt stöd och man blir oberörd av sitt stigma eftersom att likasinnade finns i 
dennes närhet och kan ge råd och stöd för att kunna klara sitt stigma samt att kunna bli 
accepterad som en normal människa. De visa är de “normal” människorna som här har en 
sympatisk inställning till den avvikandes liv och har tagit ställning till detta. Goffman menar 
att de visa har upplevt en annorlunda situation, upplevelse eller har utvecklats så att denne 
inte längre känner skam eller liknande inför sitt stigma, utan kan betraktas som en vanlig 
människa. Dock måste man fortfarande invänta ett godkännande för att bli accepterad och 
välkomnad. Exempel på en vis person är någon som exempelvis arbetar på en institution 
och/eller visar medmänsklighet för de individer som lever med ett stigma. Den visa kan även 
vara någon som är aktiv inom de samhällsfunktioner som aktivt försöker bidra till förmån för 
dessa personer. 
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4.3 Teorireflektion 
Självklart kan andra teorier såsom stämplingsteorin eller anknytningsteorin ha nyttjats under 
denna studie, men då författarna valt att begränsa sig och sätta relationerna i fokus ansågs 
FIRO och Stigma teorin som de bäst lämpade. FIRO-teorin valdes då den tar upp faktorer som 
är relevanta för hur interaktionen i relationerna fungerar och stigmateorin ger oss olika 
perspektiv på varför olika personlighetdrag/fläckar påverkar dessa. Kopplingar till teorierna 
kan således enbart vara generella då individuella drag och miljö påverkar. Dessa två teorier 
gör det möjligt att generalisera till samtliga respondenter på ett relativt täckande sätt då dem 
är oberoende av de små detaljerna i varje respondents liv. Teorierna gör det möjligt att på ett 
smidigt sätt spekulera och dra slutsatser runt konsekvenserna i respondenternas relationer. 
Detta då stigmateorin gör det lätt för oss att urskilja vad som inte är ”(o)normalt” hos dessa 
individer utifrån omgivningens perspektiv. Dock kan vi enbart spekulera kring påverkan som 
stigmat har då teorierna inte ger någon förklaring till dessa.  
 
Bruce G. Link och Jo C. Phelan (2001) finner dock stigmateorin bristfällig. Den beskrivning 
som Goffman (1972) och andra teoretiker ger av begreppet stigma finner de inte lämpligt för 
socialt arbete då det inte är tillräckligt kontextualiserat. De menar att begreppet är för 
outvecklat och beskrivs enbart som något personligt hos individen men inte som något 
omgivningen skulle ha tilldelat denne. Dessa kritiserar även begreppet och teorin då få sociala 
forskare själva tillhör den stigmatiserade grupp de avser undersöka. Vilket gör att dessa får 
infallsvinklar och perspektiv på teorin som är oberoende av den stigmatiserade individens 
egna erfarenheter. I detta avseende riktar termen stigma vår uppmärksamhet på något annat 
som begreppet "diskriminering" gör. I motsats till stigma så fokuserar diskriminering vår 
uppmärksamhet på sådant som avstötning och utanförskap samt de som diskriminerar snarare 
än på den individ som blir diskriminerad. Så beroende på vilken term vi väljer att använda 
leder det till olika uppfattningar om vart ansvaret för problemet (stigmat) ligger vilket i sin tur 
leder till olika perspektiv på lämpliga åtgärder. I denna studie finner vi dock stigma teorin av 
stort stöd trots dessa brister då den ger en möjlighet att förstå hur respondenterna känt sig i 
vissa beskrivna situationer på grund av sitt stigma. Då stigmat påverkade och spelar så stor 
del i respondenternas relationer var stigma teorin av stor vikt att utgå från. 
 
Nackdel med FIRO teorin i detta studiesammanhang skulle vara att den i första hand riktar sig 
mot grupper. Men då den innefattar minst 2 personer, många begrepp och drag som återfinns i 
en vanlig relation så valde vi att kombinera denna med stigma teorin och studera 
respondenternas relationer med stöd av dessa.   
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5. EMPIRI 
I följande kapitel kommer en kort presentation av varje respondent att göras, dessa har 
tilldelats fingerade namn. Därefter kommer en redovisning av intervjumaterialet med hjälp av 
våra teman; familj, partner, vänner, självrelation & känslor under rubrikerna under 
missbruket och efter nykterhet. Referering till intervjuerna kommer att ske till respektive 
namn. 
 

5.1 Presentation 
Intervju 1, Ted, man 39 år - har varit nykter i sex år. Kriminellt förflutet. Kommer från 
missbrukar familj och började använda droger i samband med pappas bortgång vid 16 års 
ålder. Missbrukade i sexton år. Relationerna till familj var obefintlig. Avstånd till de 
“normala” vännerna togs mer och mer ju längre in i missbruket han kom. Detta ersattes med 
relationer till andra missbrukare, kriminella handlingar, mer missbruk och relationer till ett 
antal flickvänner. Relationerna under missbruket används enbart som en täckmantel utåt. Har 
genomgått och fullföljt en behandling för missbruket. Relationerna efter nykterhet har vuxit 
och blivit starkare, nya bekantskaper har skaffats liksom relationerna från missbrukarlivet har 
avskaffats. 
 
Intervju 2, Therése, kvinna 37 år - har varit nykter i arton år, missbrukade i tidig ålder, en 
period mellan 14-19 år, valde efter det att leva ett nyktert liv. Relationerna till familj och 
vänner innan nykterhet var villkorlig och förtroendelöst. Hon stötte bort familj och drog sig 
allt mer till missbrukande kretsar med tyngre droger. Missbrukarvärldens relationer bestod av 
gemenskap, tjänster och gentjänster för att få det hon ville ha. Relationerna under missbruket 
var baserade på hennes egna praktiska behov. Uppväxten var problematisk med en mamma 
som missbrukade. Relationerna efter nykterhet är betydligt bättre, framförallt självrelationen 
då hon genomgått och fullföljt en behandling för missbruket. 
 
Intervju 3, Calle, man 28 år - Nyktert liv i cirka två år med en kriminell bakgrund. 
Uppfattade sina relationer till familj och vänner som bra under missbruket. Han hemlighöll 
sitt missbruk som förmodligen skulle ha påverkat relationerna till det negativa och tog ett 
diskret avstånd för att få missbruka ifred. Relationerna försämrades när han fick ett 
fängelsestraff och sanningen om missbruket och langningen uppdagades. Efter frigivning 
återuppbyggdes relativt snabbt då han även blev nykter. I samma veva kom han själv till 
insikt med sitt problem och sa upp tidigare missbrukarrelationer. Har inte genomgått någon 
behandling för missbruket men har aktivt deltagit i stödsamtal/stödgrupp. 
 
Intervju 4, Sebastian, man 28 år - Har varit nykter i tre veckor. Kommer från en splittrad 
familj. Flyttade hemifrån i tidig ålder, nitton år. Avstånd från föräldrar och familj togs då 
missbruket banade väg för livet. Började missbruka i tidiga tonåren och har haft samma 
umgängeskrets sen dess. Gamla missbrukarrelationer är till en större del oförändrade medan 
nya relationer har skapats. Har inte hunnit påbörja någon behandling i dagsläget, men har 
hunnit medverka på några stödsamtal och är med i en stödgrupp. 
 
Intervju 5, Tobias, man 26 år - Kommer från en missbruksfamilj där båda föräldrar 
missbrukat. Började missbruka vid tretton års ålder, både droger. Idag har han varit nykter i 
ett år. Relationerna till familj och vänner var inte det ultimata bland annat för att ingen fanns 
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till hands för att skapa trygghet i hans närvaro. Umgänget bestod främst av andra missbrukare 
som han också längre in i missbruket tog avstånd ifrån. Efter nykterhet har relationer blivit 
bättre, framförallt till sin mamma och till sig själv. Nya relationer har skapats medan gamla 
inte längre finns kvar i hans liv. Har inte själv gått igenom någon behandling men med hjälp 
av stödsamtal, stödgrupper och genom sin mammas behandling har han lagt ihop pusselbitar 
och uppnått egen nykterhet genom att acceptera sitt tillstånd. 

5.2 UNDER MISSBRUKET 
 
Familj 
När våra respondenter berättade om sina relationer till sin familj berättades det i de flesta 
intervjuerna om; problematisk uppväxt, undanhålla, lögn och svek, avstånd och isolering, 
avsaknad, samt villkor. 
 
Alla respondenter har i något avseende upplevt en problematisk uppväxt. Ted, Therese och 
Tobias har alla haft en eller två föräldrar som har missbrukat, vilket har påverkat deras 
relationer till föräldrarna. Calle och Sebastian berättar att de inte har haft liknande 
problematik i sin uppväxt men berättar däremot att separation mellan föräldrar respektive 
bortgång av mor har bidragit till problematik i relationerna. Ted valde att beskriva sin relation 
till sin mor såhär: 
 

”[…]på kvällarna så kunde jag ofta åka hem för å kika hur det var med mamma, och 
då vart jag serverad alkohol… det var väl så mer eller mindre mitt missbruk började, 
jag var väl mer en utav hennes suparkompisar till att börja med. […]Det är ju som 
vilka två missbrukare som helst, man kan inte säga att vi hade en mamma och en son 
relation, visst vi försvarade varandra. Asså inom de… å såg varandras förfall, men det 
var inget som vi påtalade till varandra.” 
 

Som Ted valt att beskriva enligt ovan så framgår det att de visste om varandras problem. 
Ingen av respondenterna finner relationen till familjen under missbruket som bra, dels för att 
samtliga gjort allt för att undanhålla sitt missbruk vilket har lett till lögner och svek. 
 

”Jag var inte intresserad av att ha någon relation med min familj. Med det såg ju bra ut 
och jag kunde ju på så vis på lite pengar av pappa. Alltså du vet, man planerade hela 
tiden hur man skulle fixa saker och få det att gå ihop samtidigt som det skulle se bra ut 
mot omgivningen.” Therese 
 

Tobias beskriver de olika relationerna till sina syskon såhär: 
 

”Relationen till mina äldre bröder var helt okej, men relationen till mina yngre bröder. 
Alltså det gick ju så bra för dom, men min äldre bror, han använde ju droger han också 
så han var ju på samma bana och då blev ju relationen till honom lite mer annorlunda. 
Och mina småbröder dom fick man ju som ljuga för, man dolde ju att man tog droger 
och så.” 
 

Det berättas om ett avståndstagande och isolering från vissa familjemedlemmar och ibland 
från hela familjen. Vilken relation man valde att behålla var helt beroende på 
omständigheterna runt i kring och när man väl hade kontakt med sin familj så framstod den 
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som villkorlig. 
 

”Jag valde bort min familj och dom vänner jag hade som är riktiga vänner. För jag 
ville dricka och ha droger, och den lilla relation som fanns kvar var ju enbart för att jag 
behövde saker.” Therese 

 
Något som uppmärksammades var att alla på ett eller annat sätt kände avsaknad av trygghet. 
Alla respondenter upplevde under sitt missbruk på olika sätt att relationen till sin far då det 
framstod som att fäderna på ett eller annat sätt sagt upp och lämnat sin fadersroll genom 
separation eller bortgång. Calle berättade om sin pappa som inte verkade vilja uppmärksamma 
hans problem: 
 

”Pappa märkte som inget, alltså föräldrar vill som inte veta sånt där. Eller inte mina i 
alla fall. Dom slog bara för öronen, det är nog som nått skydd.” 

 
Partner 
Under denna typ av relation trädde teman som Täckmantel, byten och konflikter fram. 
Samtliga av respondenterna beskriver svårigheter med att upprätthålla bra och långvariga 
relationer. Ted, Sebastian och Therese hade alla många olika kortvariga som lite längre 
förhållanden under missbruket. Ted och Therese hade inga problem att byta partner om de 
kom för nära missbruket, blev bråk, gnäll eller svartsjuka eller inte längre kunde tillfredsställa 
behoven. 
 

”Jag blev tillsammans med en kille i samma veva som jag började dricka. Vi var 
tillsammans ganska länge[…]. Och efter det hade jag en hel del kortvariga relationer, 
eller inte ens det, det handlade ju mer om att få tag på saker.” Therese 
 

Medan Ted beskriver den här typen av relationer som en täckmantel för att det ska se bra ut 
utåt. Tobias och Calle valde att inte upprätthålla en partnerrelation då en rädsla för konflikter 
rörande missbruket och brist på tillit skulle leda till komplikationer de inte kunde hantera i då 
läget. 
 
Vänner 
Vänrelationen beskrivs av våra respondenter som något lättutbytligt, acceptans/lögner och 
gemenskap. 
 
På samma sätt som partnerrelationen så framstod även vänrelationen som något lätt att byta ut 
och som hade inverkan men inte påverkan på missbruket. Detta gällde i första hand relationer 
till de som inte hade ett missbruk dessa relationer präglades av lögner och undanhållning av 
missbruket detta för att accepteras och inte dömas, vilket gjorde att den typen av relationer 
började avtas. Therese beskriver en känsla av att få känna sig normal genom att dra sig bort 
från de vänner som inte missbrukade: 
 

”[…]under missbruket var det lätt att välja bort allt, för jag fick ju nya vänner hela 
tiden som blev viktigare, för dom var ju som jag. Och då kände man ju sig mer 
bekväm än med dom som ska sitta och sippa på en öl i en timme, det blir ju jobbigt för 
mig. Då sökte jag mig ju till likadana för att få känna mig normal, få fick jag också tag 
i sakerna jag ville få tag i. Mina andra vänner och min familj, dom kunde ju inte 
erbjuda mig det, det som var viktigt för mig då.” 
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Det som Therese beskriver är något som även Ted, Calle och Tobias har känt av i relationen 
till vänner som inte missbrukar. Samtliga respondenter pratar om missbrukar världen som en 
plats där man hittar relationer som man har något gemensamt med som man längre inte 
hittade hos de icke missbrukande relationerna. 
 
Självrelation 
Under det här temat har vi utgått ifrån temana Känslor, onormal, förtroende och avsaknad. 
Självrelationen har en negativ klang i samtliga intervjuer då respondenterna beskriver sig som 
bland annat förnekande, nedvärderande och oärliga. Olika slags känslor bestående av rädsla, 
skuld, skam, uppgivenhet, ensamhet och känslan av att inte längre vara normal är något som 
beskrivs på ett eller annat sätt i intervjuerna. Ted beskriver hur man som missbrukare tappar 
allt perspektiv följande: 
 

”Jag kände ju inte någonting, inget jag reflekterade över eller någonting, för man 
tappar all sån där perspektiv, medkänsla, å allting, det faller bort. Det är ingenting man 
har i missbruk, utan den enda personen man tänker på är sig själv.” 
 

På frågan om vad de anser att missbruket har tagit ifrån relationerna så svarade 
respondenterna i första hand förtroendet, hur lögnerna förstört förtroendet och tilliten. Calle 
och Sebastian valde även att belysa relationer som kan ha drabbats medan Tobias känner att 
han blivit av med en betydande del av trygghet. Alla beskriver däremot avsaknad av sina egna 
känslointryck då de är något de under missbruket konstant har stött bort. 
 
 
5.3 Efter nykterhet 
 
Familj 
De ord centrala orden som kommit fram under familj är Syskon, ärlighet, förståelse och 
förändringar. 
 
Alla respondenter beskriver att deras relationer har förändrats på liknande sätt, detta beskrivs i 
olika former men kan sammanfattas med att relationen till familjen har blivit mer ärlig och 
öppen. Tobias väljer att beskriva relationen till familjen efter nykterhet såhär: 
 

”Alltså, relationen med min familj har ju blivit starkare. Vi kan vara mer öppna. Jag 
kan ju det nu. Man har ju erkänt för dom att man inte klarar av att dricka alkohol eller 
ta droger” 
 

Majoriteten av respondenterna var måna om att ta upp relationer som under missbrukets gång 
kommit till skada. En relation inom familjen som lades stor vikt på var främst relationen till 
syskonen, denna relation verkade vara något som alla värderade på samma sätt. Calle menar 
att han tidigare hade en väldigt dålig kontakt med sina syskon som inte ville svara på hans 
samtal och berättar hur relationen till dem ser ut idag samt hur den ser ut till hans pappa. 
 

”Relationen till min pappa är minst lika stark. Jag kan vara hos min pappa 
oftare.[…]Jag har bättre kontakt med om yngre syskonen nu än tidigare, jag hör 
kanske inte av mig så ofta, men nu svarar dom i alla fall. Saker förändras ju som när 
man blivit äldre, man är ju inte barn längre.” 
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När ärlighet och öppenhet har fått ta en större plats i vardagen för Therese, Ted och Calle ser 
man också att en förståelse för varför relationer utvecklades som de gjorde under missbruket. 
Ted beskriver relationen och förståelsen till sin syster före och efter nykterheten. 
 

”Ja, vi hade ingen relation, syrran tog avstånd ganska tidigt […] Jag förstår hon 
fullständigt å det var det enda rätta hon kunde ha gjort. […] Hon var viktig för mig att 
få tillbaka i livet å de har ju blivit bättre än bra. […] Vi la allt de gamla bak i oss. 
Byggde upp något nytt å ja, jag vet att är det en människa som kommer ställa upp för 
mig så är det hon.” 
 

Therese hade inte bra relationer till sina familjemedlemmar under missbruket men har idag 
lyckats bygga upp starka och hållbara relationer lika så Sebastian. Då Calle endast varit nykter 
i tre veckor kan han inte svara på om någon större förändring har skett. 
 
 
Partner 
Under det här temat har underteman som Ej redo och fungerande uppmärksammats. 
Therese och Ted har båda haft fungerande relationer efter nykterhet. Therese träffade en man i 
samband med behandling som hon senare gifte sig med men i dagsläget är dem skilda och 
mycket goda vänner. 
 

”När jag gick in i behandling så träffade jag en kille som stod med båda fötterna, jätte 
fin och jätte snäll. Så ganska fort efter att jag gått in i behandling och avklarat den 
efter ett år så förlovade vi oss nästa år gifte vi oss och året efter fick vi barn. Och då 
fick jag den här lugna trygga tillvaron som jag verkligen behövde då.” 
 

Varken Calle, Sebastian eller Tobias känner sig redo för att ta upp den här typen av relationer 
i dagsläget och menar att de fortfarande har en del jobb med sig själva att göra innan de kan 
inleda något. 
 
Vänner 
Undertemana som framkommit under vänner är gamla, nya och missbrukar relation. 
Samtliga respondenter berättar i sina intervjuer att de efter nykterhet antingen fått tillbaka 
gamla relationer och/eller skapat nya relationer. Ted, Therese och Calle menar att det i dag 
finns andra omständigheter som spelar in i vänrelationer då man har blivit vuxen och kanske 
skapat familj vilket påverkar och begränsar relationerna. 
 
För Ted, Therese, Calle och Tobias innebär relationerna som fanns i under missbruket gamla 
vanor som de inte längre strävar efter och finner dem därför inte nödvändiga då den typen av 
relation kan öka risken för återfall. Tobias beskriver vänrelationerna följande: 
 

”Ja några har jag väl valt bort, kan jag säga nu. Det är en del som jag umgås med 
ibland. Men en del hör jag inte av alls längre. Dom som fortfarande missbrukar har jag 
inget gemensamt med längre så. Men så har jag ju fått nya vänner också på […] så, 
och dom vill ju samma sak som jag. Att leva nyktra.” 
 

Självrelation 
Underteman som framkommit är självinsikt, acceptans, bearbetning och känslor. 
Calle, Therese, Tobias och Ted uppskattar att de har fått en bättre självrelation 
efternykterheten, det vill säga en bättre självkänsla, självinsikt och självförståelse, vilket dem 
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säger sig vara mycket rädda om i dagsläget. De är också måna om att visa upp sitt nya jag. 
Sebastian som endast har haft en kortare period av nykterhet har idag inte fått något 
uppfattning om någon förändring i hans självrelation. Therese menar att man behöver en viss 
tid av bearbetning för att kunna hitta tillbaka till sig själv och kunna acceptera sig själv för 
den man är. Ted berättar att han har återfått sina känslor. 
 

”Jag var rädd om min nykterhet, mitt liv. Mina känslor. Den riktiga jag var jag rädd att 
tappa.[…] Mina välmående känslor, jag mådde ju bra när jag var nykter. Jag mådde 
bra av att kunna göra saker som bra för mig.” 

I förfrågan om vad nykterheten har gett relationerna svarade alla ärlighet. Ted menar att hans 
liv har kommit tillbaka medans Therese säger att missbruket har format henne till den hon är 
idag. Calle beskriver däremot ett nytt återfunnet intresse att möta nya människor och ett lugn i 
vardagen. 
 

”Ja, alltså, vad ska man säga, det känns väl lite mer… ärligt nu kanske. Liksom nu har 
jag inget att dölja och så där å jag behöver inte liksom, vad behöver jag inte, jag 
behöver inte ljuga och så. Jag behöver inte dölja att jag hållit på med droger eller 
något kriminellt. Det känns bra.” 
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6.  RESULTAT OCH ANALYS 
Här presenteras resultatet kopplat till kunskapsöversikten och teorier. Författarna utgår här 
ifrån det empiriska materialet, vetenskapliga materialet och de självbiografier som används. 
Här används rubrikerna; under missbruket och efter nykterhet. 

6.1 Under Missbruket 
Alla respondenter har i någon form upplevt problematik i familjeförhållandena under 
uppväxten. Majoriteten har splittrade familjer vilket har haft en negativ påverkan på 
relationen till syskon och föräldrar. Synen på de familjära relationerna har varierat beroende 
på respondent. Men en liknelse är att samtliga fann familjerelationen som dålig under 
uppväxten och vidare in i sitt eget missbruk. FHI:s (2008:28) studie menar att man under ett 
missbruk har en avsaknad av trygghet i relationen till familjen och försöker hitta tryggheten 
på annat håll. Det kan utläsas i uttalanden från våra respondenter som uttrycket avsaknad av 
trygghet i framför allt familjen. Respondenterna är eniga om att den bristande relationer till 
familjen berodde på lögnerna.   
 
Skårner och Regnér (2003) pratar om relationer med villkor och att man där igenom utnyttjar 
sin familj eller andra relationer för missbrukets vinning. Denna typ av relation kan vi se hos 
tre av våra respondenter som beskriver hur de utnyttjat både familjerelationer och de 
relationer som fanns inom missbruket för att få missbruket att gå runt. Men framförallt blev 
de allt mer villkorliga längre in i missbruket. 
 
Isolering är något som tre av våra respondenter beskriver, och de menar att ju längre tiden 
gick desto mer isolerade de sig från omvärlden. Vilket ledde till att relationer gått förlorade 
och/eller försämrades och berodde enligt dem på att familj, vänner eller dom själv tagit 
avstånd på grund av missbruket. Ett mönster som återfinns hos samtliga respondenter är den 
skuld och skam som har uppkommit i samband med deras agerande mot familj och vänner. 
Skuld, skam, utanförskap och bristande självförtroende är känslor som Söderling (1999) 
menar är vanliga hos en missbrukare. Dessa känslor är våra respondenter eniga om att känna 
gentemot relationer(na). 
 
Samtliga respondenter beskriver partnerrelationen som något som antingen är svårt att ha eller 
svårt att upprätthålla under missbruket. De som haft sådana relationer beskriver att de ofta var 
snabba byten och att man framförallt hade dessa i syfte att gynna missbruket. Samtliga 
menade att missbruket alltid kom i första hand framför relationerna. Schäfer (2011) menar att 
missbrukaren i dessa relationer kan vara den som lämnar likväl som han/hon kan vara den 
som bli lämnad. Oberoende av vem som lämnar relationen så är det i alla fall beroende på 
missbruket. För missbrukarens del lämnar man relationen för att skydda missbruket och för 
partnernas del så lämnar dessa för att missbruket blivit för påfrestande för relationen. Överlag 
menar Skårner & Regnér (2003) att det är få som lever med en partner under sitt missbruk då 
missbruket tär på alla relationer. 
 
Relationen till icke missbrukande vänner var något som också präglades av lögner, svek 
samtidigt som man undanhöll sitt missbruk. De beskrivs att man ville bli accepterad och inte 
dömas för sitt missbruk men framförallt känna sig normal i umgänget. Skårner & Regnér 
(2003) menar att det inte är någon ovanlighet att en missbrukare känner sig ensam, utanför 
eller annorlunda gentemot andra människor. De icke missbrukande vännerna var något lätt att 
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byta ut  enligt våra respondenter, dem beskriver på samma vis som Skårner & Regnér (2003) 
att man som missbrukare drar sig till kretsar där det är legitimt att använda droger som de 
själva gör. Trots att missbrukarkretsen gav gemenskap fanns det inget annat gemensamt än 
droger, vilket gjorde även dessa relationer lättutbytliga och ytliga (ibid.). Detta orsakar enligt 
Schäfer (2011) slitage på samtliga relationer. 
 
Vad gäller självrelationen så har våra respondenter upplevt en dålig och negativ sådan under 
missbruket. Detta bland annat då de känt förnekelse, nedvärdering, och oärlighet gentemot sig 
själva. De beskriver även rädsla, skuld, skam, uppgivenhet, ensamhet och en känsla av att inte 
vara “normal”. Men framförallt ett svek, inte bara mot sin omgivning utan mot sig själva. 
Samtliga anser att de egna känslointrycken har berövats under deras missbruk. Vilket vi fann 
märkbart hos vissa respondenter under intervjutillfällena då dessa hade svårt att beskriva och 
sätta ord på känslor och upplevelser. Det är därför enligt Skårner & Regnér (2003) inte 
konstigt att missbrukarens har svårt att behålla en god självbild. 
 
För att få en förståelse för våra respondenters relationer har vi med hjälp av våra teorier har vi 
kunnat urskilja en process i missbrukarnas relationer och interaktioner. Denna process löper 
från den uppfattade självrelationen till FIRO-teorins tre nivåer och vidare ut i relationer. 
Dock påverkas dessa av stigmat som missbrukaren bär på (missbruket). Hela processen startar 
i den självrelation som missbrukaren har. Hon har nu ett missbruk i kombination med de 
“normala” relationerna, vilket ger henne känslan av att vara onormal och inte höra hemma. 
Missbrukaren finner sig onormal då stigmat i första hand uppenbarar sig för hon själv och inte 
omgivningen. Med denna självrelation går missbrukaren vidare till att försöka interagera med 
andra individer enligt FIRO-teorins tre nivåer. Missbrukaren kommer nu in i dessa faser med 
sitt stigma, vilket resulterar i att missbrukaren enbart försöker dölja det för att bli accepterad i 
de “normala” relationerna. Vidare uppmärksammades det bland våra respondenter att detta 
agerande resulterar i de tidigare nämnda teman som redovisas i avsnitt 5: Det vill säga lögner 
och svek i familjen, konflikter i partnerskapet samt lögner och oacceptans i vännerkretsarna. 
Vidare i denna process har samtliga respondenter agerat på samma sätt. När lögnerna och 
sveken tog över i relationerna och känslan av skuld och skam trädde in, då skapades en ny 
självrelation där man ignorerat sitt stigma och tagit avstånd från de “normala” relationerna för 
att gå igenom FIRO:s nivåer igen. Detta för att finna en plats med relationer där stigmat inte 
uppmärksammades på samma sätt. Vidare med denna inställning gör missbrukaren ett nytt 
närmande enligt FIRO-teorin. Hon närmar sig nu en ny relation(er) där stigmat inte behöver 
döljas och lögnerna inte behöver påverka relationerna. Nu finner vi missbrukaren i vad vi 
kallar missbrukarkretsar. Detta gör att hon nu också har, som tidigare nämnt, isolerat sig och 
tagit avstånd från de “normala” relationerna. Mitt emellan övergången från de “normala” 
relationerna till missbrukarkretsarna så har vi även funnit att samtliga respondenter utnyttjat 
de “normala” relationerna för att skyla sitt stigma för omvärlden. 

6.2 Efter nykterhet 
Efter nykterhet verkar det som att samtliga respondenter inte längre behöver lika mycket hjälp 
- om hjälp alls behövs längre för att kunna ha en bra familjär relation (Olausson, 2008). 
Majoriteten ser att relationen till familjen har utvecklats till det bättre och i vissa fall blivit 
betydligt starkare. Den relation som de ansåg viktigast att plocka upp igen var relationen till 
syskonen. De anser att dem i nuläget kan ha en ärlig och öppen relation till samtliga 
familjemedlemmar. Svensson (2011), menar att ärlighet också är något som kommer med 
nykterhet vilket är en bidragande faktor till trygghet som respondenterna inte kände att de fick 
under missbruket. Fäderna beskrivs fortfarande flyktigt i de flesta fallen. 
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Partnerrelationer är en typ av relation som majoriteten valt att inte ha i dagsläget. Däremot 
säger minoriteten att de haft välfungerande partnerrelationer efter nykterheten. Clapton (2009) 
menar att det kan ta tid att hitta en bra balans mellan det nya livet och en bra och nyttig 
relation. Samtliga respondenter har fått tillbaka gamla relationer med icke missbrukande 
vänner och/eller skapat nya, de nya relationerna kommer framförallt från de verksamheter de 
har aktualiserats inom, denna krets består då av andra nyktra människor. Alla har valt att tacka 
nej till de gamla relationerna som hör till missbrukarvärlden då man anser att det inte längre 
är något man vill ha i sitt liv samt att det som tidigare hade gemensamt nu är borta. Clapton 
(2009) menar att de icke missbrukande vännerna själva hittat sin väg tillbaka, likaväl som han 
själv tog upp kontakten igen. Vännerna från missbrukarkretsarna är något han har insett att 
han inte längre vill ha i sitt liv, något som våra respondenter också ger uttryck för. 
 
Majoriteten uppskattar att sin självrelation är bättre det vill säga att de tycker att de har fått en 
betydligt bättre självkänsla, självinsikt och självförståelse. Alla är på något sätt mån om att 
visa upp sitt nya jag och är stolta över sig själva. Ärlighet är något samtliga respondenter 
tycker nykterheten gett dem i relationerna. Men det mest märkbara, i första hand hos den som 
gått behandling, är den trygghet och det välbehag man funnit hos sig själv. Olausson (2008) 
beskriver att missbrukaren präglats av de långvariga problem som missbruket gav. De 
respondenter som har genomgått en omfattande behandling har lärt sig att hantera dessa 
problem bättre än de respondenter som inte har gjort det. Dessa har lärt sig att acceptansen för 
andra samt för sig själv är den ända acceptans man behöver sträva efter. 
 
Processen att bli och leva nykter går precis som tidigare att koppla till FIRO- och Stigma-
teorin. Efter nykterhet tycks samtliga respondenter ha gått igenom samma process som under 
missbruket (självblid-->FIRO-->Relationer-->Självbild--FIRO..). Men istället för att gå 
igenom processen med sitt stigma har de stannat upp vid sin självrelation och reflekterat och 
bygg upp den med hjälp av de “normala” relationerna som återfåtts. Självrelationen stärks av 
andra relationer och ger ett bättre uppfattat emotionellt välmående (Warren-Findlow et al., 
2011). 
 
De har fått förklaringar på sitt agerande i relationerna och därefter lärt sig acceptera sitt 
stigma. I och med acceptansen från de själva så har det blivit lättare för våra respondenter att 
bygga upp nya icke-missbrukande relationer som dom återfinner tryggheten och ärligheten 
i.    
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7. DISKUSSION  
Syftet med denna uppsats var att undersöka nyktra missbrukares syn på sina relationer under 
missbruket och efter nykterhet. För att uppfylla syftet valde vi att samla in narrativer genom 
intervjuer för att få en övergripande bild. Dessa narrativ har gett oss större inblick i 
relationsprocessen hos en missbrukare och i kombination med valda teorier har vi fått en ökad 
förståelse för utvecklingen av relationerna.  
 
Av studiens resultat kan vi se att man som missbrukare behöver någon form av bearbetning av 
sin självrelation för att återfå acceptans för sig själv och sitt stigma, detta för att man som 
nykter ska kunna ha fungerande relationer. Studien har gett oss stor förståelse för vikten av 
fungerande relationer då relationer är något som bidrar till att göra det möjligt för 
missbrukaren att hålla sig nykter. Under ett missbruk kan vi däremot se att missbrukaren inte 
är förmögen att upprätthålla relationer då de flesta relationer präglas av lögn, svek och 
avståndstagande, vilket vi har förstått enbart beror på missbruket. Samtliga respondenter 
beskriver en rädsla eller oro för att förlora det de fått efter nykterheten och falla tillbaka till de 
liv de hade under missbruket. Det tror vi beror på att man uppskattar och trivs i den nya 
tillvaron och fått ett ökat emotionellt välmående på grund av de sunda relationerna.  
 
Utifrån våra frågeställningar har vi funnit många svar som tyder på att det inte fanns några 
omfattande relationer under missbruket, vilket förvånade oss. Trots olika miljöer och 
familjemedlemmar anger samtliga respondenter slående liknande anledningar till varför de 
inte har kunnat upprätthålla sunda relationer. Vi skulle vilja koppa det till det avståndstagande 
missbrukaren tar från den sociala omgivningen för att få sitt behov tillfredställt ser lika dant ut 
oberoende av miljö och omgivning. Förändringar som missbruket medförde till relationerna 
var enligt alla ärligheten men vi skulle vilja se det som ett mänskligt agerande och inte en 
produkt utav missbruket. Detta då vi kan utläsa en viss medvetenhet hos den aktiva 
missbrukaren, och som vilken annan människa som helst så döljer man sina misstag och 
brister, däremot har det i detta sammanhang större konsekvenser för relationerna. Efter 
nykterhet säger sig alla ha fått bättre och nya relationer, framförallt till sina 
familjemedlemmar och att den har gett ärligheten tillbaka. Däremot ser vi en skillnad i hur 
man hanterar relationerna efter nykterhet. Vi tror att det efter nykterhet är personligheten som 
präglar agerandet i relationerna och inte längre missbruket. Därav skillnader i hanterandet av 
relationer och bemötandet i dem. Vi har funnit personligheten ytterst försummad under 
missbruket då samtliga beskiver liknande hantering av relationer men detta utan någon 
individuell prägel, vilket är vi tror är viktigt att få tillbaka för att få en relation att fungera. Att 
ha sin individuella prägel på sitt handlande gör oss till den vi är, men en missbrukares 
handlande styrs av missbruket, och missbrukare finns det mer än en av i världen. Alla dessa 
tror vi agerar liknande när det kommer till relationerna.  
 
I inledningen skriver vi om Warren-Findlow et al., (2011) som belyser vikten av sunda 
relationer för ett emotionellt välmående. En sund relation menar dem innefattar god 
interaktion, frekvens, kvalitet och kontext samt stöd och trygghet. Under sitt missbruk kan vi 
se att våra respondenters relationer har en avsaknad av detta, vilket har lett till ett försämrat 
emotionellt välmående under sin tid som missbrukare. Vi tror att detta är anledningen till ett 
ökat missbruk och ytterligare försämrat emotionellt välmående. Innan vi kopplade vårt 
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empiriska material med teorierna hade vi svårt att förstå detta. FIRO-teorin hjälpte oss förstå 
förloppet av relationerna under missbruket och Stigma-teorin har hjälpt oss förstå varför 
missbrukaren agerat som denna gjort. 
 
Med stöd av stigma teorin som studien innefattat så har vi fått en förståelse för vikten av att 
betrakta ett problem ur rätt perspektiv och att man utgår från rätt termer så som Link och 
Phelan (2001) beskriver det. Detta då man med exempelvis termen stigma enbart fokuserar på 
ett problem hos individen och berövas andra infallsvinklar så som diskriminering. I 
missbrukarens fall riktar sig uppmärksamheten utifrån stigma på arbetslösheten, de 
ekonomiska problemen, vårdnadstvister och/eller ohälsan. Att utgå ifrån ett begrepp som 
stigma skulle därför vilseleda och ge fel typ av insatser till missbrukaren. Därav anser vi det 
viktigt att man noga ser över hur man väljer att betrakta en individs situation och problem 
innan man sätter in en insatser. För att kunna bygga upp effektiva insatser finner vi även stor 
vikt i att forskning sker på kvalitativ nivå. Vi tror att det är av stor vikt att samla in kunskap 
från dem med egna erfarenheter och därefter skapa sig ett perspektiv som kan bidra till en 
lämplig insats.  
 
Vikten av goda relationer anser vi är viktigt att forska vidare inom. Nog tycker vi att 
forskning inom behandling för missbrukare är viktig men vi tror att man, genom forskning av 
relationer kan förebygga “dåliga” relationer som ger en försämrad emotionell hälsa redan i 
unga åldrar. För skulle man, genom förebyggande insatser, sprida kunskap om 
kommunikation och välmående så tror vi också att man lättare skulle kunna förebygga ett 
missbruk.  
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9. BILAGOR 
Bilaga 1 

 
Hej 
 
Våra namn är Elin och Linn. Vi är blivande socionomer vid Umeå universitet på vår sjätte 
termin. 
 
För närvarande håller vi på med vår c-uppsats vars syfte är att undersöka hur nyktra 
missbrukare 
beskriver sina relationer under och efter missbruket. Då vi har egen erfarenhet av målgruppen 
är 
vi väl medvetna om att detta är ett känsligt område. 
 
Vi söker just nu två kvinnor som har varit nyktra i minst sex månader som kan tänka sig att 
dela med sig av sina erfarenheter och delta i en intervju. Intervjun kommer ta mellan 30 
minuter till 2 timmar beroende på hur mycket de vill berätta. 
 
Vid intresse är det bara att höra av sig till oss så kommer vi mejla ut information till önskad 
adress 
med information om hur intervjun kommer gå till, vilka övergripande frågor och syfte studien 
har samt hur materialet kommer hanteras. 
 
Deltagarna kommer vara helt anonyma och materialet kommer redovisas på sådant sett att 
deras svar inte kommer att kopplas till en särskild intervjuperson. 
 
Vi hoppas med det här brevet att ni skulle kunna hjälpa oss genom att presentera ovanstående 
information för personer som skulle vilja delta. 
 
Ni kan nå oss på 
Elin Hardeland: mejl@hotmail.se 
Linn Waldenmark: mejl@hotmail.se                           
 
 
Varma hösthälsningar 
Elin & Linn 
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Bilaga 2 
 
Hej 
 
Vi genomför en studie som ska utmynna i en C-uppsats inom socionomprogrammet i Umeå. 
Vi riktar oss sig till dig som gått igenom en period av missbruk. 
 
Syftet med den intervju vi önskar göra med dig är att få en inblick i dina erfarenheter gällande 
dina relationer under ditt missbruk, samt hur utvecklingen av relationerna efter nykterhet sett 
ut. 
 
Vi kommer att spela in intervjun, därefter dokumenteras den och sedan bryta ner materialet i 
mindre delar för att vi ska kunna se eventuella likheter/skillnader mellan intervjupersonerna. 
Dokumentationen kommer att redovisas i uppsatsen på sådant sätt att alla personuppgifter 
kommer att uteslutas. Intervjumaterialet kommer inte att användas av några andra än oss, och 
inte heller användas i annat syfte än för denna uppsats. Efter avslutat arbete kommer 
uppsatsen läggas upp på i en databas vid Umeå universitet där andra studenter kommer kunna 
ta del av den. 
 
Under uppsatsarbetet har vi handledning från en lärare från institutionen. 
 
Det är viktigt att du som deltagare vet följande: 
- Ditt deltagande är helt frivilligt. 
- Du är helt anonym när materialet redovisas. 
- Du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande, så väl under intervjun som därefter 
utan    att behöva ange någon anledning. 
- Citat kan komma att användas i uppsatsen. 
- Om du skulle vilja att vi tar bort eller ändrar något av det du sagt är det bara att kontakta oss. 
 
Materialet kommer att förvaras så länge som vi arbetar med studien, fram tills dess att 
uppsatsen är godkänd. Därefter kommer materialet att förstöras/raderas. 
 
 
Skulle du ha frågor om studien kan du kontakta oss: 
 
Elin Hardeland: mejl@hotmail.se 
Linn Waldenmark: mejl@hotmail.se 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
Elin och Linn 
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Bilaga 3 
”Intervjuguide” 

 
Ålder:                              År av missbruk:                                     År av nykterhet: 
 
Det vi vill få fram och undersöka är hur dina relationer förändrats av missbruket, och då hur 
dem såg ut under missbruket och efter du blivit nykter. Vi vill att ni ska betrakta relationerna 
utifrån hur ni var då och inte hur ni är idag. Samt hur du idag ser på dina relationer 
 
-  Utbrytnings punkt, vad hände när du började missbruka? 
Familjen, syskon, vänner, jobbet, barn, fru/man 
Hur kändes det? 
 
1. Kan du börja med att beskriva dina relationer under missbrukets gång?        
                  (Familj, syskon, barn, fru/man, vänner, arbetskamrater) 
                  - Hur kändes det? 
                  - Varför hände det? Enl. dig DÅ? 
                  - Blev du avvisad eller avvisade du? 
 
 Vilka var lättare/svårare att utesluta? à Varför, enligt dig DÅ 
 
Håll kvar dem i dåtid 
 
-  Vänd punkten, vad hände när du kom till insikt med att du behövde hjälp 
Familjen, syskon, vänner, jobbet, barn, fru/man 
Hur kändes det? 
 
2. Utifrån de relationer du berättat om, kan du beskriva hur de har förändrats
  
efter du blev nykter. 

  
- Varför förändrades dem? 
- Nya relationer? 
- De gamla relationerna från missbruket? 

 
Håll dem i nuet 
Inte spåra iväg till sig själv utan till relationerna 
 
Vad känner du att missbruket tog från dina relationer? 
På vilket sätt? 
Vad känner du att missbruket gav dina relationer? 
På vilket sätt då? 
 
	  


