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Förord 

Jag vill sända ett tack till de personer med beroendeproblematik, som via sina bloggar delar med sig 

till allmänheten av perioder/skeenden från sina liv, vilket innebär en möjlighet till insyn och förståelse, 

samt i slutänden ökade kunskaper om både missbruket, rehabiliteringsprocessen och bloggande som 

del av en rehabilitering. Tack också till alla de klienter jag har mött genom mitt arbete som 

behandlingsassistent, vilka inte är med i denna uppsats annat än som givare av erfarenheter i ämnet 

drogberoende till mig, författaren av uppsatsen. De är alla del av min förförståelse. 

 

Sist, men inte minst, vill jag tacka min handledare Ragnar Lundström, som har bistått med 

engagemang, värdefulla synpunkter, råd – och sin tid. 

 

Veronica Stenlund 
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Abstract 

Syftet med den här uppsatsen har varit att ta reda på hur bloggande kan användas rehabiliterande vid 

beroendeproblematik. Svaret har sökts genom narrativ analys av fyra bloggar. Dessa är författade av 

personer med ett beroende, vilka i bloggen har uttryckt att de tänkt nyttja sin blogg för rehabilitering 

och förändring; från ett liv som styrs av alkohol och/eller narkotika mot ett liv utan beroende. Samtliga 

bloggar var inaktiva och verkade avslutade när studien påbörjades. Resultatet visar att bloggande hade 

en ur rehabiliteringsaspekt förtjänstfull social funktion och främst gav emotionellt och informativt 

stöd. Med bloggen som utgångspunkt går det att upptäcka, och därmed lättare ändra, egna 

beroendemönster. Enligt studien används bloggen delvis för bearbetning av tidigare händelser, men 

den författare som i stället hade sitt fokus på nuet är också den beroende person som i bloggen uppger 

längst tid av drogfrihet. Hen valde att fortsätta sitt skrivande efter uppbrotts- och abstinensfas, medan 

bloggen för en annan beroende, som främst skrev under aktiv fas, fick en närmast konserverande 

funktion av den existerande situationen. 

 

Nyckelord: Blogg, Bloggande, Rehabilitering, Droger, Narrativ analys 
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1 INLEDNING 

Jaha ... tänkte jag skulle börja blogga lite om mitt liv,kamp och min resa bort från drogträsket och de 

sunkiga liv man har levt (Vara-i-verkligheten, 2013). 
 

Den här uppsatsen handlar om hur personer som är beroende av alkohol eller narkotika använder 

bloggen för att försöka nå eller vidmakthålla drogfrihet. Citatet ovan är från det första inlägget i en av 

de fyra bloggar som har studerats i uppsatsen och visar på den bloggens tänkta huvudsakliga innehåll. 

Tidigare forskning i ämnet är mycket begränsat, överlag finns få studier som handlar om sociala media 

och missbruk/beroende. Studien är gjord utifrån narrativ metod, vilken passar bra för analyser av 

livsberättelser och sägs vara väl lämpad för att förstå och ge röst åt marginaliserade grupper och 

individer (Lieblich, Tuval-Mashiach, Zilber, 1998; Riessman 2002). 

 

Av Sveriges befolkning har cirka fyra procent så stora problem med alkoholen att det betraktas som 

beroende och cirka en och en halv procent av befolkningen har samma problematik gällande narkotika 

(CAN, 2014). Utifrån etablerade kunskaper om konsekvenser för den enskilde personen med 

beroendeproblematik och hens närståendes välmående, sett till trygghet och säkerhet för omgivningen, 

samt med hänsyn till ekonomiska utlägg för begången kriminalitet och vårdbehov, utgör droger en dyr 

samhällskostnad. Individ liksom samhälle har mycket att vinna på goda rehabiliteringsresultat. Att 

studera hur bloggen nyttjas av beroende personer för att nå drogfrihet är därför väl motiverat. Bloggen 

är, förutom ett medel där det går att ge uttryck för känslor, åsikter och personlighet, ett utmärkt 

verktyg för reflexion över den egna tillvaron och identiteten. Genom regelbundna inlägg i vardagen 

samlar författaren ihop till ett personligt arkiv över sin livsberättelse och ägaren av det digitala 

dokumentet kan därmed följa sin emotionella och kognitiva utveckling över tid. Det kan också andra 

människor göra utifrån att den öppna bloggen är synlig för hela världen. Kommentarsfunktionen ger 

utsikter till feedback och kan, i bästa fall, påminna om hur man använder sig av reflexion inom 

traditionell psykoterapi, där en människas historia analyseras genom tillbakablickar och utvecklas 

genom dialog. En skillnad är att bloggens återkoppling vanligen inte ges av professionella terapeuter, 

men fördelen är att den har potential till att ge stöd 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan, samt att 

stödet från kommenterande läsare kan bli mer långvarigt och beständigt än terapikontakten (Tan, 

2008).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur bloggande kan användas rehabiliterande vid 

beroendeproblematik? Det utifrån studiet av hur personer med beroendeproblematik genom bloggen 

försöker åstadkomma en förändring; från ett liv som styrs av alkohol och/eller narkotika mot ett liv 

utan beroende. Svaret på den övergripande forskningsfrågan söks utifrån följande till ämnet relaterade 

frågeställningar: 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Rivka+Tuval-Mashiach&search-alias=books-uk&field-author=Rivka+Tuval-Mashiach&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Tamar+Zilber&search-alias=books-uk&field-author=Tamar+Zilber&sort=relevancerank
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1. Under vilken del i beroende- och rehabiliteringskedjan skrivs bloggen? (Under aktiv fas, uppbrotts- 

och abstinensfas, stabiliseringsfas/(behandlingsfas) eller vidmakthållandefas/(eftervårdsfas)). 

2. Varför bloggar hen? 

3. Är det möjligt att urskilja enskilda händelser viktiga för författarens motivation till ett drogfritt liv? 

Hur förhåller sig dessa händelser till bloggen?   

4. Vilken funktion har bloggen?  Har bloggaren några speciella bloggstrategier? 

5. På vilket sätt nyttjar bloggaren sin blogg för att skapa sig en ny social identitet som drogfri? 

6. Vad för funktion har kommentarerna? Ger de något socialt stöd? I så fall vilket slags? 

 

(För kännedom om hur olika begrepp används i uppsatsen; se Bilaga 1 ‒ centrala begrepp. Behövs 

vetskap om olika drogers inverkan; se Bilaga 2 ‒ droger; gruppindelning, verkan och skador. Och för 

att underlätta vid läsningen av analyskapitlet finns frågeställningarna ovan även separat; se Bilaga 3 ‒ 

analysmodell.) 

 

1.2 Egen förförståelse 

Sedan drygt fyra år tillbaka, efter att först ha jobbat åt Posten och därefter under flera år som 

journalist, samt läst universitetskurser i sociologi och tagit ut en så kallad generell Bachelor-examen 

vid högskolan i Bodö, arbetar jag nu som behandlingsassistent på ett öppet behandlingshem för 

personer med beroendeproblematik. Dessförinnan, efter sociologikurserna men innan min nuvarande 

anställning, hade jag en rad i längd varierande vikariat där det under ett år blev att pröva en mängd 

olika verksamheter för beroende av droger; ett kommunägt behandlingshem, boendestödjande 

verksamhet, provtagning, dagverksamhet och härbärge/nattvandrarhem. 
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2 GENUS OCH ÅLDER 

Studier av tungt missbruk specifikt påvisar ofta en uttalad social problematik, samt skillnader mellan 

könen och olika ålderskategorier hos respektive indelningsgrupp, men självfallet gäller det som är 

utmärkande för varje kategori inte per automatik för varje enskild individ tillhörande den gruppen. 

Personer med beroendeproblematik är, som grupp betraktad och jämfört med genomsnittssvensken, 

socialt marginaliserade med sämre utbildning, försörjningssvårigheter, bostadsproblem och mer 

begången kriminalitet, samt är de vanligen innehavare av en både fysisk och psykisk ohälsa. Det är 

dock relativt sällan som forskningstudier åtskiljer begreppen missbruk och beroende (CAN, 2014) och 

dessa har därför nedan, i uppsatsens teoretiska bakgrundskapitel om drogproblematik, inte skilts åt, 

(kapitel 2 och kapitel 3).  

 

2.1 Genus 

Genus har varit en viktig faktor vid forskning och debatt om drogmissbruk och beroende från och med 

1970-talet:  

 

Missbruket av alkohol och narkotika saknar inte genus utan är i grund och botten en könad verksamhet 

som tilldelar män och kvinnor olika biografier, identiteter och karriärer (Hilte, 2005, s. 12). 

 

Om missbrukande/beroende kvinnor som grupp och om missbrukande/beroende män som grupp, 

berättar forskningen: Tjejer introduceras ofta till missbruksvärlden av äldre pojkar/män med erfarenhet 

eller väljer det för försörjning och spänning (Svensson, 2007) medan killars drogdebut sker i en 

gradvis process där man ingår i ett gäng och hela livsstilen handlar om att pröva på nya grejer 

(Goldberg, 2005). Kriminaliteten spelar en större roll bland männen (SOU, 2011, Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Enligt Johansson och Wirbing (2005) är det de män vilka, jämförelsevis inom 

kategorin missbrukande män, har den sämsta uppväxten, en äventyrlig läggning och en mycket tidig 

alkohol- eller/och narkotikadebut, som står för många våldsbrott och olycksfall i statistiken. Storbjörk 

(2013) menar att fokus för beroendevården länge har varit kvinnors utsatthet, men att män som 

kommer inom missbruksvården i flera avseenden är mer socialt utsatta; de är oftare hemlösa och 

erhåller en lägre inkomst. Kvinnor är i större utsträckning vårdnadshavare, har bostad, samt inkomster 

från försäkringskassan, medan männen mottar socialbidrag, samtidigt som de har en större andelar 

illegala inkomster och är mer kända av rättsväsendet (Socialstyrelsen, 2005). Överlag har personer 

med beroende en dålig anknytning till arbetsmarknaden; kvinnor ännu sämre än män (CAN, 2001). 

Vidare uppvisar samhället mindre tolerans för kvinnors missbruk, något som Trulsson (2007) härleder 

till normer och värderingar kring den traditionella modersrollen, vilken kan göra att kvinnor med 

beroende är mer avvikande och känner mer skam och skuld (Blomqvist, 2002; Trulsson, 2007; SOU, 

2011). Därtill är det relativt vanligt att ursprungsfamiljen helt tar avstånd från kvinnorna (Kolfjord, 

2003). Dessa får även jämförelsevis mindre stöd från sin partner; kanhända för att de innan, under och 
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efter behandling i större utsträckning lever tillsammans med en partner/man som också har 

drogproblematik (Skårner, 2001; Trulsson, 2006; Storbjörk, 2013). Män får oftare stöd längs vägen 

mot drogfrihet från gamla eller nya partners och har i högre grad än kvinnorna en partner som inte 

själv är i ett missbruk (Trulsson, 2006; SOU, 2011). De flesta, både kvinnor och män, är dock singlar, 

drygt 70 procent av männen (SOU, 2011). Kvinnor är mer utsatta för våld och övergrepp (avser så 

kallat relationsvåld), vilket dock sällan anmäls. Mycket våld förekommer även bland missbrukande 

män, men ändå inte i samma utsträckning (Socialstyrelsen, 2005). Jämförelsevis är kvinnor mer kända 

av vården och har också fler erfarenheter av självmordsförsök, samt har i högre grad fått behandling 

för psykiska problem och bland de tunga missbrukarna är det fler kvinnor som har en diagnostiserad 

psykisk störning. Männen begår fler självmord (SOU, 2011). Nämnas kan här att i fiktiva fall, där 

personer av olika kön har tilldelats samma slags problematik, gav personal inom landstinget och 

socialtjänst kvinnor generellt mer terapi och institutionsvård, medan män fick mer hjälp med boende 

och sysselsättning. (Socialstyrelsen, 2004). Blomqvists studier (2012) påvisade att hos de personer 

med beroende som slutat på egen hand utan organiserad insats från samhället var föräldrarollen ofta 

motiverade för kvinnor,  medan männen hellre sporrades av en ny partnerrelation. 

 

2.2 Ålder 

Missbruksutredningen betonar ålder framför genus som betydande faktor för skillnader mellan 

personer i missbruk/beroende, vilka delas in i tre olika ålderskategorier; upp till 33 år, 33 – 47 år och 

48 år och över. De yngre har en sämre psykisk hälsa, har oftare gjort självmordsförsök och deltar i fler 

kriminella händelser. De i den äldsta gruppen har sämst fysisk hälsa, men även i den yngsta gruppen 

har en stor andel långvariga fysiska skador/sjukdomar. Blandmissbruk är vanligare i yngre åldrar, 

kanske för att äldre missbrukare har hunnit välja en huvuddrog (SOU, 2011). 
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3 BEROENDEKARRIÄR OCH REHABILITERING 

Vid rehabilitering av beroende personer är det viktigt att identifiera existerande problem och därefter 

forma den väg mot ett drogfritt liv som passar individen bäst, ofta med en kombination av anpassade 

åtgärder i olika form (Agerberg, 2004). För goda studier av rehabiliteringsvägar krävs kunskaper om 

den enskildas beroendekarriär med följande i åtanke; förklaringen till missbruk är multifaktoriell; olika 

typer av biologiska, sociologiska, kulturella, psykologiska och medicinska faktorer samspelar med 

individens vilja och val (Blomqvist, 2009; Håkansson, 2010). Beroendekarriären avser det liv som en 

person med beroende har från och med det att hen börjar att använda droger till dess att hen slutar. 

Karriären går att beskriva som ett förlopp; vägen in i missbruket, aktivt beroende och förhoppningsvis 

uppbrott med påbörjad avhållsamhet, stabilisering, samt vidmakthållande (för den som varit i 

behandling innebär det brukligen inledningsvis någon form av uppföljning/eftervård) (Skårner, 2001).  

 

Här nedan följer ett exempel på hur en generell beroendekarriär kan se ut: 

 

Under uppväxten utgörs riskfaktorer för tyngre missbruk av olika slag av traumatiska upplevelser; som 

seperationer och sexuella övergrepp (Skårner, 2001; Simpson & Miller (2002); Trulsson, 2007), samt 

förekomst av drogmissbruk inom familjen. (Milne et al. 2009; Jung, 2010). Skoltiden präglas ofta av 

dålig föräldrakontakt och utmärks av stigmatisering (Goffman, 1972; Sundell, Klint & Colbiörnsen, 

2007). En låg självkänsla och avsaknad av tillhörighet och gemenskap leder till att individen söker sig 

till droganvändarna, där dem som förstår finns, och här knyts sällskapsbanden (Trulsson, 2007). Skolk 

och hög frånvaro kan bli en signal till socialtjänsten. Stigmatiseringen som var under skoltiden 

fortsätter, fram för allt missbrukaren av narkotika hamnar utanför samhället. Drogerna blir lätt hela 

identiteten (Brener et al, 2011; SOU, 2011). Den aktiva tiden innebär upptagande av 

missbruksvärldens värderingar, normer och beteenden; vid missbruk av narkotika vanligen 

kriminalitet. Men vid uppbrottets förstadie börjar fördelar kontra nackdelar med förändring att 

övervägas och ett sökande efter alternativ görs. I efterhand beskrivs särskilda händelser eller personlig 

mognad/mättnad ofta som avgörande för beslutet och för motivationen att fortsätta längs den drogfria 

vägen (Blomqvist, 2012). Efter uppbrott, avgiftning och akut abstinens kommer den viktiga 

stabiliseringsfasen och därefter den svåraste fasen, vidmakthållandet, vilken kräver att individen 

lyckas med att återknyta brutna sociala band och/eller ta sig in i nya sociala sammanhang, som 

bekräftar en förändring av identiteten. Det drogfria livet måstefå en egen mening och ett eget innehåll, 

något som går utöver det faktum att det är drogfritt, för att stå fast (Skårner, 2001).   

3.1 Sociala nätverk och socialt stöd 

För att lyckas måste den beroende som vill förändra dels bryta med gamla kontakter och dels förmå 

skapa nya (Skårner, 2001). Teorier om sociala nätverk och stöd är därför av vikt vid studier av 

rehabilitering från beroende. Sociala nätverk är väsentliga för individers identitetsskapande. I dessa 
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sker en stor del av en persons socialisering, vilken innefattar övertagandet och givandet av de normer, 

värderingar och regler som aktuellt kontext medför. Nätverken kan delas in i tre övergripande slag; 

informella, formella och kontextuella. I det informella ingår familj, vänner, övrig släkt och grannar. I 

det formella ingår de professionella; vård- och behandlingspersonal, myndighetspersoner etcetera och i 

de kontextuella inräknas personer knutna till ett speciellt sammanhang, så som en arbetsplats, en 

organisation eller en förening. Förutom sociala nätverk talas det inom beroende- och 

missbruksforskningen om socialt stöd, vilket kan delas in i fyra olika slag; emotionellt (tillgänglighet, 

förståelse, sällskap), praktiskt (boende, bilskjuts, pengar), informativt (information, råd, feedback) och 

existentiellt (något som ger livet mening). Vid uppbrottet visar forskningen att särskilt det informella 

nätverket har en central roll och likaså vid vidmakthållandet. Det formella nätverket är mest verksamt 

under aktiv fas och vidmakthållandefas och det kontextuella nätverket har troligen mest betydelse vid 

stabilisering och första tiden av vidmakthållandet (Skårner, 2001). 

 

3.2 Exitteori och byggande av en ny identitet 

Ebaughs exitteori (1988) har sin grund i empiriskt material som beskriver uppbrott och förändring. 

Den är lämplig att använda när en person är i en omdaningssituation och bygger upp en till det nya 

anpassad identitet, vilket är aktuellt för beroende personer i en rehabiliteringsprocess. Teorin tar upp 

sex betydande element för ett framgångsrikt skapande av identiteten; självpresentation, bekräftelse på 

det nya av viktiga närstående, förmåga att hantera relationer, byte av vänskapskretsar, ändrat 

förhållningssätt till den tidigare sociala miljön och en hantering av sin gamla roll (Andersson Rexmo 

& Bergsten, 2008). 

 

3.3 Behandling och tillfriskande 

Missbruks- och beroendevården når endast en av fem personer med beroende av alkohol 

(Socialstyrelsen, 2014). Ett stort antal individer slutar på egen hand, utan inlåsning och dygnet runt 

vård eller ens så kallade öppna behandlingshem, kanhända enbart med stöd av landstingets eller 

kommunens öppenvård. I Sverige finns också en del frivilligorganisationer, exempelvis Anonyma 

alkoholister, som erbjuder hjälp. Överlag är dock behandling verksamt vid alkoholberoende (Franck, 

2014). Vid långtgående alkoholberoende finns olika läkemedel, kognitiva program som 12-

stegsprogrammet, KBT, DBT, MI, ÅP
2 
och psykosociala metoder (SBU, 2001).

3
 Även bland personer 

med skadligt intag av narkotika finns det dem som slutar utan inblandning av organiserad behandling 

(Blomqvist, 2012). En djupgående tillfriskning innebär dock mer än att bara sluta med narkotika; det 

handlar om en beteendeförändring, en ändring av tankesätt, vanor och rutiner. Inom vården utgör 

narkotikaberoende personer vanligen så kallade specialistfall, främst på grund av att det ofta, främst 

för kvinnor, finns annan samtidig psykisk sjukdom inblandad, samt att en utredning förutsätter 

övervakad provtagning. Gällande rehabilitering har specifika psykosociala behandlingsmetoder visat 

sig fungera
4
, särskilt i kombination med läkemedel och vid långvarigt och tungt beroende av heroin, 
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morfin eller opium sägs läkemedelsassisterad behandling, LARO, så kallad substitution- eller 

underhållsbehandling, ha positiva effekter. Den är oftast livslång. Personer som går programmet kan 

stängas av, men om individen uppfyller villkoren; är drogfri, inte säljer medicinen vidare etcetera så 

kan hen efter en spärrtid om tre månader åter delta. För exempelvis beroende av cannabis, amfetamin 

och kokain finns däremot inga specifierade läkemedel (SBU, 2001). 

 

3.4 Återfall och gynnsamma faktorer 

Under det att den beroende strävar fram mot ett drogfritt liv är det vanligt med återfall. Om hjärnan 

inte hinner återhämta sig mellan intagen av droger förändras den och förändringen kvarstår länge, 

ibland en livstid, vilket medför att den beroende personen lätt styrs lätt av impulser och det långsiktiga 

intresset, rationaliteten, har svårt att komma till tals. Med detta inte sagt att beroende endast är ett 

fysiskt fenomen utan det påverkas alltid även av psykologiska, sociologiska och kulturella faktorer 

(SBU, 2001). Återfallen bör dock, enligt forskarna O´Brien & McLellan (2000), inte betraktas som ett 

misslyckande utan som en del av resan (Agerberg, 2004).
5
 Men för att ge hjärnan tid för återhämtning 

är det viktigt att minimera återfallen. Där av har återfallsprevention blivit en egen behandlingsmetod 

som syftar till att hjälpa klienter att hantera risksituationer genom bland annat medvetandegörande. 

Därmed är det också efter ett återfall väsentligt att få upp individen på rätt väg igen så att den kan 

fortsätta framåt utan droger. Ett tillfrisknande tar tid och framgångsrika behandlingsresultat, med 

långsiktighet gällande drogfriheten, handlar inte alltid främst om bot, utan målet är att minska 

symtomen och verka för att individen kan delta i samhällslivet; kan vara i produktivitet, ha familj och 

ett hälsosamt socialt liv (Agerberg, 2004). 

 

Förhållanden som försämrar en god prognos vid rehabilitering från beroende är; en tidig 

narkotikadebut, användande av flera droger, neuropsykiatriska funktionshinder personlighetsstörning, 

psykisk sjukdom, hemlöshet, sysslolöshet, kriminell livsstil. Förhållanden som förbättrar en god 

prognos vid rehabilitering från beroende med hjälp av behandling är; motiverade patienter, bra 

terapi/samtal och i många fall läkemedel (Håkansson, 2010). Av informanter, särskilt manliga, betonas 

också ibland den egna viljan som avgörande för en vändning från tungt narkotikaberoende mot 

drogfrihet (Forsberg, 2009). Blomqvist (2012) menar att personlig kapacitet (inklusive socialt kapital), 

samhällsrestriktioner och starka normer är det som fungerar som motverkande faktorer vid beroende, 

eftersom dessa ökar handlingsutrymmet för individen. 

  



12 
 

4 NARRATIV TEORI OCH FORSKNING 

Narrativ teori är ett samlingsnamn för teorier om berättelsen och berättandet. I fokus för teorin står 

människors livsberättelser i olika form och på olika teman. Forskningen, så som den är vanlig bland 

psykologer, sociologer och socionomer, definieras som studier av mer eller mindre omfattande avsnitt 

av utsagor om en persons liv så som det berättas av individen under en viss tid/period av hens liv 

(Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008). Vissa forskare, exempelvis Roos (1991), de med ett så kallat 

realistiskt perspektiv, hävdar att det finns en motsättning mellan en persons faktiska liv och berättelsen 

om detta liv. Andra, exempelvis Bruner (1986), de med ett konstruktionistiskt perspektiv, menar att vi 

blir de självbiografiska berättelser vi berättar om vårt liv. Ytterligare andra forskare har hittat en 

position mellan dessa båda förhållningssätt. De konstaterar att människor gör om-tolkningar, det vill 

säga om-författar, sina liv (Johansson, 2005). 

 

4.1 Skrivande och berättande för hälsa och identitet 

Att uttrycka känslor i skrift, vilket ofta är en del i bloggande, har hälsosamma effekter. Pennebaker är 

pionjär inom forskningen om skrivande för hälsa och har utvecklat metoden expressivt skrivande, vars 

rekommendation är att den som skriver inte ska bry sig om stavning, grammatik eller liknande utan 

fokusera på det känslouttryckande i berättelsen. Undertryckande av känslor och tankar kan vara 

skadligt, då det påverkar både den fysiska och psykiska hälsan (Pennebaker & Chung, 2007). Ett större 

användande av positiva ord och mindre av negativa ord i berättandet ger överlag större hälsomässiga 

förbättringar (Smyth, True, Souto, 2001). Genom skrivande kan man också påverka sitt tankemönster 

och sin självbild. För det krävs, enligt Ullrich & Lutgendorf (2002), att man skriver om sina känslor på 

ett berättande, uttryckande, men strukturerat sätt. Ger man utlopp för känslorna på ett mer 

fragmentariskt vis så uppnås inte någon effekt (Pennebaker & Chung, 2007). Exempelvis traumatiska 

berättelser kännetecknas ofta av fragmentering, men sammanfogas delarna till en större livsberättelse 

kan det ge sammanhang, vilket hjälper individen att förstå, nå insikt om och bearbeta händelsen, samt 

lämna den bakom sig. Att sätta ord på rädsla och oro från traumat leder också till att känslorna blir 

hanterbara (Forinder, 2008). 

 

Berättelser används även i terapeutiskt syfte och utmärkande för den narrativa terapin är just att 

narrativ används som ett redskap till att angripa problemet; skapa förståelse, acceptans och mening i 

klientens liv. Centralt för terapiformen är att terapeut och klient tillsammans skapar alternativa 

verkliga berättelser, rikt beskrivna, som kommer från klienten själv och därför blir fast förankrade, det 

livsnarrativ som hen vill identifiera sig med. Genom samtal och reflektion hjälps personen vidare i 

livet, ges nya perspektiv och blir individen fri från att styras av tidigare erfarenheter (Morgan, 2014). 
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4.2 Bloggen som självterapi 

De flesta bloggar, liksom bloggarna i den här studien, tillhör genren personliga bloggar, vilka i första 

hand handlar om bloggarens liv; upplevelser, reflektioner och inre tillstånd (Schmidt, 2007). Sådana 

drivs av en person (eller flera personer) i egenskap av sig själv, inte i egenskap av journalist, politiker 

och så vidare, och i den skrivs om det vardagliga och det privata (Heilferty, 2009). Till formen liknar 

det personliga bloggande dagboksskrivande, där det redan existerar forskning på att förande av dagbok 

har en god terapeutisk funktion (Smyth, 1998), men med tillägget att innehållet är tillgängligt för hela 

världen (Heilferty, 2009). Bloggar går att följa och läsarna kan kommentera. Serfatys studier (2004) 

visar att respons i form av kommentarer kan få skribenten att reflektera och sedan agera i form av att 

producera nya inlägg. På så sätt formas eller anpassas författarens skrivande efter den återkoppling på 

sina inlägg som hen får från läsare, vilka därmed blir medskapare (Heilferty, 2009). Miura & 

Yamashitas (2007) forskning visar att fastän det för den personliga bloggen finns en potentiell global 

publik består läsarna i själva verket oftast av ett begränsat antal, vilka kan delas in i två kategorier, 

bloggarens egna kända sociala nätverk samt en okänd skara individer (Nardi et al, 2004).  

 

Liksom att det inom traditionell psykoterapi är nödvändigt att känna sig trygg med sin terapeut för att 

kunna uppnå positiva behandlingsresultat är en kultur av tillit och förtroende viktig för att bloggen ska 

verka hälsofrämjande. Rådande bloggkultur skapas gemensamt av bloggaren och läsarna (Heilferty, 

2009) och forskningen ha bevisat att människan har en tendens till ge ifrån sig mer information om sig 

själv via internet än i liknande möten i ansikte mot ansikte (Joinson & Paine, 2010). Detta trots att det 

inte är riskfritt att blogga om det personliga, dels med tanke på att överdriven exponering kan 

framkalla obehagliga känslor av att vara utlämnad och dels för att det alltid finns en risk för negativa, 

och ibland till och med elaka, kommentarer (Suler, 2008). 

 

4.3 Bloggen som rehabilitering vid cancer och psykisk ohälsa 

Eftersom tidigare forskning om bloggande som rehabiliteringsverktyg vid beroende är så gott som 

obefintligt tar uppsatsen här istället upp hur bloggande kan användas rehabiliterande vid cancer och 

psykisk ohälsa. På så sätt erhålls en referensram att tolka erhållna resultat utifrån. Cancer innebär, 

liksom missbruk, en stor fysisk påfrestning för kroppen, vilken kan få dödlig utgång. 

 

Carlsson (2007) menar att det är värdefullt psykiskt för många med cancer att komma i kontakt med 

andra i liknande situation, andra som genomgått en cancersjukdom men återhämtat sig. Heilferty 

(2009) instämmer i det när hon skriver att en del med cancerdiagnos finner lindring av att med 

bloggens hjälp skapa nya relationer. Det genom att via läsarkontakt få dela känslorna med andra 

människor och erhålla råd och information, oavsett geografiskt avstånd. Studier har också visat att 

bloggen kan ge stöd och förminska smärtupplevelser genom att hjälpa individer att upprätthålla nära 

relationer, trots fysisk distans, vilket är särskilt betydelsefullt då man kanske inte, på grund av 
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sjukdom, kan träffas. Heiferty menar att just bloggar är unika här, då de ger en mer reflekterande och 

autentisk bild av hur det är att leva med sjukdomen, än berättelser som återberättas efter en sjukdom. 

Klargjort, enligt forskningen (Kleinman, 1988; Snadelowski, 1991; Frank, 1998), är att uttryckande 

berättelser vid sjukdom reducerar psykosocial stress.  

 

Psykisk ohälsa kan nästan sägas vara ett närområde till beroende. Personer med beroendeproblematik 

lider också tämligen ofta av psykisk ohälsa. Sundar, Edward, Hu, Stavrositu (2007) har undersökt på 

vilket sätt individer med psykisk ohälsa använt sig av bloggen för tillfrisknande. Positiv feedback på 

bloggen utgjorde ett värdefullt emotionellt stöd för många av deltagarna och den användes som en 

form av affirmation. Bloggen underlättade identitetsskapande genom att ge både social reflexion och 

självreflexion på ett sätt som vanligen inte görs i vardagliga livet med medmänniskor. Sunders et al 

(2007) menar att den med psykisk ohälsa via bloggen ges tillfälle att formulera sin livsberättelse och 

att känslan av mening och sammanhang därmed förändras, författaren blir ägare av sin berättelse och 

ökar känslan av kontroll och makt. 

 

4.4 Medierad social interaktion i behandling 

I en mindre svensk kvalitativ studie på kandidatnivå finns ett uttalat syfte att beskriva upplevelser och 

erfarenheter av medierad social interaktion på behandlingshem för beroende personer. Studien 

klargjorde att en övertygande majoritet av både klienter och personal i huvudsak var negativa till 

klienternas tillgång till internet. Bland de anställda var det enstaka personer som såg en potential i 

medierad social interaktion som ett verktyg att hjälpa klienten att bygga upp en ny identitet som 

drogfri, men då förutsatt att personalen kunde reflektera tillsammans med klienten runt det budskap 

hens presentation av sig själv sände ut. Positivt med internet ansåg både klienter och personal att det 

var med den ökade möjligheten att underhålla kontakt med familj och vänner, likaså upplevdes 

utsikten av att kunna skapa nya kontakter som bra, samt chansen att under en stund framför datorn få 

koppla av, slippa tänka på sådant som var jobbigt. Dock, de flesta som deltog i studien ansåg att 

kontakten med familjen gick lika smidigt att sköta via telefon, post etcetera. Internet hade där ingen 

avgörande betydelse. Den främsta negativa risken med nättillgång ansågs väga tyngre, den att 

medierad social interaktion under behandlingstiden försvårade för klienterna att bryta med vänner och 

bekanta i missbruksvärlden. Där av blev det knivigt att skapa sig en ny identitet utan 

beroendeproblematik (Blindin & Öhman, 2013). 
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5 METOD 

Beroende avgränsas i uppsatsen till att avse bindning vid alkohol eller narkotika. Fyra bloggar, vardera 

med kriterierna att vara skriven av en person med alkohol- och/eller narkotikaberoende, ha avslutats 

och förefalla intressant, har strategiskt valts ut. I samtliga bloggar har skribenten också i text 

formulerat en önskan om att sluta med drogerna, det vill säga uttryckt att bloggen är en del i den 

processen. 

 

5.1 Narrativ analys 

Precis som att det inte finns en enda narrativ teori finns det inte en enda sorts narrativ analys, utan det 

förekommer en mängd olika sorter. Men utmärkande gemensamma drag är att de har berättelsen som 

sådan som forskningsobjekt, möjliggör studier av individuella erfarenheter på ett systematiskt sätt och 

har en kärna av tolkande karaktär. Med ansatsen följer att det blir genomförbart att studera processer i 

det mänskliga tänkandet, sådana som visar på berättelsernas makt att omgestalta personliga identiteter, 

med andra ord tydliggör ansatsen att författaren aktivt kan skapa den egna identiteten. Användandet av 

narrativ metod innebär, förutom att den studerande utför en tolkande analys, att hen utför en reflexiv 

handling. Därför bör man som forskare när man använder narrativ analys erkänna att man är del av 

den sociala värld som studeras (Johansson, 2005). I den här uppsatsen bildar de sex frågeställningarna 

relaterade till syftet analysmodell (se kapitel 1.1 Syfte och frågeställningar eller Bilaga 3 ‒ 

analysmodell). I medvetandet hade jag redan vid formandet av frågeställningar tanken om tre relevanta 

dimensioner av en text; innehåll, form och relationsperspektiv (Johansson, 2005). 

 

5.2 Genomförande 

Första steget var att leta upp bloggar som var inom uppställda avgränsningar. Via Google söktes 

bloggar av beroende personer upp. Det med hjälp av ett av dessa ord ; blogg, bloggar, bloggare, i 

kombination med minst ett av följande ord; beroende, missbruk, narkotikamissbruk, drogmissbruk, 

missbrukare, alkohol, droger, opiater, heroin, drogfri, kriminalitet, sprutor, hepatit, hepatit c, livet, ung, 

kvinna, man, rehabilitering, behandling. Framkomna bloggar genomblickades översiktligt, 

webbadresserna skrev ner och sorterades in i ett Word-dokument under kategorierna bra, kanske och 

inte aktuell, samt med någon kort kommentar bredvid i likhet med följande; ”man cirka 55, alkohol, 4 

månader, få läsare”. Därefter gjorde jag ett strategiskt urval. En ambition var att bloggarna sinsemellan 

skulle skilja sig åt vad gäller faktorer som ägarnas kön, befintlig fas i beroendekarriären och 

boendeförhållande, samt även ifråga om hur lång tidsperiod som bloggen pågått, antal läsare och 

kommentarrespons. Om två eller fler bloggar var likvärdiga valde jag den som verkade mest 

intressant. Till sist hade jag fått fram fyra bloggar, som jag sedan kopierade över till var sitt Word-

dokument med inläggen placerade i kronologisk ordning enligt datum och klockslag, där första 

inlägget är högst upp på Word-sidan. Datum för inlägget och antal erhållna kommentarer per inlägg 
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framgår tydligt, ibland även antal läsare. Alla kommentarer tillhörande respektive inlägg klistrades in 

under inlägget, inklusive alias på den som sänt kommentaren, tidsangivelse och eventuella svar. 

 

Ett av de karaktäristiska drag som vanligtvis nämns i samband med kvalitativ metod är att de olika 

faserna i forskningsprocessen sker samtidigt, glider över i varandra och sker parallellt istället för att de 

sker i en ordningsföljd. Det bör därför inte ses som särskilt kontroversiellt att säga att den analytiska 

och tolkande processen i berättelseforskning påbörjas redan då man utifrån vissa perspektiv och viss 

förståelse börjar fundera på och vagt formulera sitt problem och sina frågeställningar. Samtidigt är det 

viktigt att urskilja och tydliggöra att en specifikt betydande del i arbetet är att systematiskt och explicit 

gå igenom materialet (Johansson, 2005); i detta fall fyra livsberättelser i bloggform med tillhörande 

kommentarer på temat från beroende på väg mot drogfrihet. Respektive Word-dokument skrevs också 

ut och texten lästes igenom en första gång och efter ett par dagar en gång till, men denna gång med en 

penna i handen, som användes till att skriva ner spontana tankar i marginalen. Sedan fick bloggarna 

ligga enda fram till dess att analysmetod bestämts mer exakt och noggrant lästs på om. 

 

Därefter har respektive blogg lästs i Word-dokumentform än en gång och analyserats utifrån vald 

analysmodell. Under läsningen användes tre färger, blå, gul och rosa, för att markera olika passagers 

och utdrags dimensionstillhörighet, samt gjordes ytterligare anteckningar med vanlig bläckpenna i 

marginalen utifrån frågeställningarna 1 till 3, så ännu en läsning med fokus på sökande efter bloggens 

och kommentarernas olika funktioner, frågeställningarna 4 och 5. Till sist analyserades på vilket sätt 

författaren nyttjade bloggen för att bygga en ny social identitet. Svar på uppsatsens frågeställningar 

sammanställdes sedan på baksidan av papperna med de utdragna bloggtexterna. Avslutningsvis lästes 

bloggarna utifrån det för undersökningen mest intressanta; syfte, och smärre anteckningar tillfördes på 

baksidorna. 

 

5.3 Etiskt förhållningssätt 

Studien har en kvalitativ nät-etnografisk ansats med fokus på kvalitativ analys av sekundärmaterial i 

form av bloggtexter. De bloggar som har studerats är öppna, vilket innebär att de, rent lagligt sett, 

räknas som offentligt material, fritt att studera. Ändå, med forskningsetiska riktlinjer i åtanke, kan det 

vid första tanken verka rimligt att informera bloggens författare om att deras material används för 

forskning och be om deras samtycke. Men Svedmark (2012), internetforskare som forskar på bloggar 

och forum med så kallat personligt känsligt innehåll, skriver i boken Etiska dilemman – 

forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet att hon numera aldrig frågar informanter/bloggare om så 

kallat informerat samtycke. Det just för att hon genomgående under sin forskning har försökt att 

utveckla goda strategier efter rådande forskningsetiska riktlinjer och lagar för att skydda dem hon 

forskar om. Hennes erfarenhet har visat att det som händer när samtycke efterfrågas ofta blir det precis 

motsatta mot det tänkta; informanten tar skada – eller ibland också forskningen. Är bloggen ännu aktiv 
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kan en förfrågan påverka innehållet, men används bloggen inte längre är risken stor att en förfrågan 

blir en så kallad trigger och drar igång minnen, som personen i fråga försöker få distans till 

(Svedmark, 2012). Därför; för att undvika att en förfrågan om tillåtelse att använda bloggmaterialet till 

forskning skulle medföra att bloggaren anpassar materialet har jag valt ut bloggar som förefaller 

avslutade och för att inte fungera som trigger och skada informanten om hen är inne i en välgörande 

process mot drogfrihet har jag valt att inte sända en förfrågan om så kallat informerat samtycke. Inom 

bloggvärlden är det vanligt att författare inte använder sitt riktiga namn utan bloggar under ett 

uppdiktat alias. Dock händer det att författaren själv, andra personer eller media avslöjar bloggarens 

identitet och hens riktiga för- och efternamn blir känt för allmänheten (Svedmark, 2012). Med det i 

åtanke är det en god etik vid studier av bloggar att även byta ut alias som används mot av 

undersökaren påhittade alias, vilket är gjort i denna uppsats. Genom att undvika att uppge exakt ålder, 

för- och efternamn på bloggägarna, (vilket jag endast vet när författaren själv avslöjar sitt riktiga 

namnen på bloggen) och andra i bloggen namngivna personer, samt inte nämna namngivna 

geografiska platser som förekommer och inte använda mig av de bilder som en del informanter har 

publicerat, hoppas jag skydda personerna bakom bloggarna. Word-dokumenten, där bloggarna har 

kopierats in, kommer att förstöras i avsikt att skydda personen bakom respektive blogg. Detta görs när 

uppsatsen är klar. 
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6 REDOVISNING OCH ANALYS 

6.1 Mamma Rosas blogg 

Presentation: Kvinna, cirka 30 år med två små barn, vilka hon träffar flera gånger i veckan. Bor i 

lägenhet. Började i skolåldern med alkohol, hasch och amfetamin, men är främst heroinberoende. Har 

tidigare varit på LVM-hem, familjehem och behandlingshem innan hon förmådde bli och stanna 

drogfri i cirka fem år. Tog dock ett återfall tillsammans med sin sambo och har nu, denna gång, varit 

drogfri i fyra månader när bloggen börjar. Från starten uppdateras bloggen ihärdigt med ibland upp till 

tre nya statusar under en dag, men i slutet blir det ibland flera dagar mellan inläggen. Bloggen pågår 

under två och en halv månader. Läsarkommentarerna är få, vanligen 0 och som mest 2. Det trots att 

läsarantalet per inlägg varierar mellan cirka 60 och 400. 

 

Det är skäligt att placera Mamma Rosa som varande ännu i behandlingsfasen när hon bloggar. Detta 

eftersom hon än så länge måste åka dagligen för att hämta sin medicin. Hon bloggar för läsarnas skull, 

skriver att hon vill berätta sin historia och nå människor med liknande problem, vilket är vanligt vid 

rehabilitering (Carlsson 2007; Heilferty 2009). Därmed kan bloggen sägas ha en existentiell funktion, 

ses som ett sätt att skapa mening i hennes liv. Förhoppningen är att hjälpa andra och få dem medvetna 

om att de inte är ensamma med sitt drogmissbruk och sin ångest. Hon skriver; ”tillsammans är vi 

starka”. Vid två tillfällen i bloggen tackar hon sin mor för att denna under återfallet tog hand om både 

den sjuke fadern och Mamma Rosas barn. Vid minst ett par tillfällen uttrycker hon i bloggen också hur 

mycket hon älskar sin sambo, samt skriver om hur duktig han är som har slutat röka. Dessa inlägg, 

riktade till enskilda personer i det egna informella kontaktnätet, går att tolka som att hon genom 

bloggen försöker stärka redan existerande sociala kontakter. Förutom partner, mamma, en bror och 

vissa andra släktingar är det relativt tomt i bloggen på sociala kontakter.  

 

Så som många kvinnor med beroende (Trulsson, 2007) betonar Mamma Rosa barnens betydelse för 

hennes motivation till drogfrihet, men två händelser i hennes liv verkar också ha haft en speciell 

inverkan på beslutet, vilket bloggande medvetandegör. Den ena avgörande tilldragelsen är när hon 

”hög som ett hus” tänker gifta sig i kyrkan med en dåvarande partner, men avviker fyra minuter innan 

vigseln för att hon plötsligt reflekterar över att hon inte har firat jul med föräldrarna som planerat. Hon 

skriver att hon var trött på att svika. Istället blev hon drogfri, träffade efter några månader sin 

nuvarande sambo och bildade familj med honom. Efter nästan fem år utan droger tar paret tillsammans 

ett återfall och i anslutning till att Mamma Rosa efter det kämpar med att åter sluta med drogerna, mitt 

i sommaren, dör hennes far. Hon hinner dock lova honom att hon ska förbli drogfri. Dessa två, för 

motivationen till drogfrihet betydande händelser, har redan inträffat när bloggen startar. 

 

Genom bloggen bearbetar Mamma Rosa tidigare trauman under uppväxten och senare i livet. I det 
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första blogginlägg om faderns död skriver hon: 

 

Jag tänker på min pappa då och då, jag har bara stängt av, inte bearbetat sorgen på riktigt. Våga jag 

öppna dörren? Nej inte ännu (Mamma Rosa, 2014).  
 

Längre fram i bloggen berättar hon mer om fadern, lägger ut bilder och texter om saknaden efter 

honom, beskriver hur det var att träffa honom den sista gången. Talande är att efter dessa berättelser 

kommer strax hennes första inlägg om en ångestfri dag, men hon skriver inget som visar att hon själv 

har reflekterat över sambandet. Inte heller är det någon läsare som via kommentarsfältet 

uppmärksammar henne på den kopplingen, någon dialektisk terapi med hjälp av läsarna blir det aldrig 

tal om i Mamma Rosas blogg.  Bloggen igenom handlar det snarare om narrativ självterapi, sökande 

efter en alternativ livshistoria, en som hon uppfattar sann och är bekväm med. Mamma Rosa lägger 

även ut dikter på bloggen från olika tidsperioder i sitt liv och vissa inträffade händelser återger hon 

flera gånger, men med vissa olikheter i detaljerna. Det sistnämnda gäller exempelvis återfallet, där 

bland annat dess längd är varierande. På ett ställe skriver hon att ”det varade en månad”  och på ett 

annat ” som varade nästan två månader”. 

 

I det pågående nuet försöker Mamma Rosa hålla sig till ett relativt rutinartat liv. Hon stiger dagligen 

upp på morgonen och tar bussen för att hämta sina mediciner. I bloggen uppger hon att hon går i säng 

redan vid sju på kvällen under de dagar när barnen inte sover över. Hon har inget fast arbete, utan har 

nyligen börjat som försäljare av spa-produkter med provisionsbaserad lön. En funktion för bloggen 

blir att skapa struktur. Efter den första trevande starten skriver hon varje dag ett till tre inlägg, vilka 

bland annat uttrycker hur hon för dagen mår. Uppenbart är att hennes ångest delvis består av ännu 

namnlösa känslor: ”Jag känner svaghetsklumpen i halsen” och relativt tidigt i bloggen framgår att 

Mamma Rosa inte alltid vet varför hon inte mår bra, som om känslan bara dyker upp från ingenstans; 

”så vips, mådde jag dåligt”. Hon har ännu svårt att koppla ihop en inträffad händelse och de känslor 

som följer, något som kan vara skadligt för både den fysiska och psykiska hälsan (Pennebaker, 2004) 

och som dessutom förhindrar självinsikt. Här skulle antagligen en erfaren terapeut göra nytta. I ett 

annat inlägg berättar Mamma Rosa för läsarna hur hon handskas med sitt sug. Därmed medvetandegör 

hon den egna hanteringsstrategin: 

  
Ibland tänker jag att åå vad skönt det vore att slippa ångesten en liten stund, tänk om jag kan ta bara lite 

droger och bli av med ångesten. När det är tänkt staplar jag upp alla nackdelar och tänker tillbaka på 

den dagen då man skulle tända av .... Aldrig att jag skulle vilja ta lite om man tänker på konsekvenserna, 

då har jag hellre lite ångest kvar (Mamma Rosa, 2014). 
 

I bloggpresentationen skriver Mamma Rosa att hon har ett problematiskt förflutet, men hon benämner 

sig inte vare sig som beroende, missbrukare eller drogfri. I ett av bloggens första inlägg däremot 

skriver hon att hon går LARO, ”ett program, för missbrukare”, vilket antyder att hon ännu identifierar 
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sig med gruppen missbrukare. Hon kunde ha valt termen ”före detta” missbrukare i stället. När 

bloggen väl har kommit igång upprepar Mamma Rosa dock ofta att hon nu lever i drogfrihet. Likaså 

uttrycker hon i bloggen, också det i enighet med vad som enligt exitteorin är gynnsamt för att bygga 

en ny identitet, ett ändrat förhållningssätt till missbruksvärlden, likt: ”Tomrummet vi kände och hade 

fyllde vi med falsk vänskap och knark.” Trots det förefaller gammalt bagage från tiden innan 

beroendet, i form av mobbing, utanförskap och dåligt självförtroende,  inte bearbetat. Mamma Rosa 

beskriver ofta en låg stämning hos henne själv. Det genom användning av ord som ”ledsen”, 

”nedstämd”, ”mår dåligt”, ”avslagen”, ”mörkret”, ”döden” och så vidare. 

 

Ett av inläggen startar med orden: ”Hej kära vänner ...”. Läsarna betraktas följaktligen som en del av 

Mamma Rosas informella nätverk. I bloggen berättas att hon till följd av en tidigare utbrändhet lider 

av social fobi och delvis därför har utvecklat ett undvikande socialt mönster och är dålig på att skaffa 

nya vänner (något som även troligen också påverkats av en sårbarhet i tilliten till andra från det att hon 

under uppväxten var mobbad). Troligt är att bloggen, åtminstone omedvetet, är ett sätt att i trygghet 

förbereda sig/öva inför ett önskat socialt liv med drogfria vänner off-line. Hennes tanke är använda 

bloggen som ett sätt att skapa andra sociala kontakter. Hon vill hitta andra med liknande problem att 

dela sina erfarenheter med, något som är vanligt vid rehabilitering (Carlssons, 2007; Heifertys, 2011). 

Egentligen tar Mamma Rosa det hela en nivå till när hon uttalar att hon vill hjälpa andra med liknande 

upplevelser som hon. Därmed ger hon bloggen en existentiell funktion, vilket med kan vara 

betydelsefullt ur rehabiliteringsaspekt, eftersom just det att uppleva det drogfria livet meningsfullt är 

en avgörande pusselbit för en omställning till den vanliga världen (Skårner, 2001). 

 

Tråkigt, för Mamma Rosas del, är att antalet kommentarer från läsare överlag är få, trots att flera 

hundra personer ofta läser. Visserligen ger några kommentarer emotionellt stöd genom sina rara tillrop, 

men de ger däremot knappast någon reflekterande feedback av högre kvalité, utan i stilen är de 

mestadels likt följande: ”kram”, alternativt: ”Vilka fina barn ...”. I både rubriker och textinlägg 

uppmanar dock Mamma Rosa läsare av bloggen att ställa frågor, vilket endast ett par gör. En läsare 

undrar om det är vanligt som missbrukare att ta ett återfall och i så fall varför? Mamma Rosa svarar i 

kommentarsfältet; ”... man glömmer konsekvenserna och det smärtsamma avtändningarna, tillslut 

minns man bara hur skön kicken är efter intaget.” Det är ett svar som också medvetandegör 

tankegången vid återfall och därmed bör kunna ha en återfallspreventerande verkan. 

 

6.2 Svenssonlivs blogg 

Presentation: Man, cirka 30 år, med barn, (vilka endast nämns en gång i bloggen, när han har haft dem 

över en helg). Bor på internat vid bloggens start, men står sedan hemlös efter att utbildningen vid 

folkhögskolan han är inskriven på slutar. Blandmissbrukare med alkoholberoende. Diagnostiseras 

under det att bloggen pågår med så kallad reviderad depression och social fobi. Är ännu aktiv när 
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bloggen börjar. Hamnar senare, vid två tillfällen relativt tätt inpå varandra, till följd av drickande, på 

sjukhus. Därefter förmår han göra ett uppbrott och efter cirka fem veckors drogfrihet fortsätter han sitt 

bloggande. Totalt pågår bloggen under tre år och nio månader och vid det sista inlägget har han varit 

drogfri under tre år, har bostad och jobb. Första och andra månaden av bloggen är antalet inlägg 10 

respektive 6 stycken, därefter är det mellan 0 ‒ 4 per månad, vanligen ett inlägg. Antalet läsare verkar 

få och endast enstaka statusar har ett par kommentarer. 

 

Svenssonlivs blogg börjar under den aktiva fasen, just när Svenssonliv ”supit” åtta dagar i sträck, 

pågår under rehabiliteringsfasen och vid sista inlägget har det hunnit gå över till den vidmakthållande 

fasen. Han har då varit drogfri i tre år, har boende (vid bloggstarten är han hemlös sedan sex år 

tillbaka) och har ett fast jobb. Däremot får läsarna av bloggen inte vara med under uppbrottsfasen. 

Under ett tidsskeende som sträcker sig från slutet av november 2011 till våren 2012 publiceras inga 

texter. Men i ett inlägg, daterat 12 april 2012, beskriver Svenssonliv hur den perioden har varit. Två 

gånger har han åkt in till sjukhuset med ambulans för avgiftning på grund av delirium och dessutom 

har han legat på akuten till följd av att ha druckit med antabus i kroppen. Vid det tillfället spydde han 

blod och kom, på grund av alkoholen, in i en psykos, samt lades in vid psykiatrin.  Dessa händelser 

verkar ha haft en avskräckande och motiverande effekt på honom. De har vid uppbrottet fungerat likt 

droppen som fick bägaren att rinna och det till förmån för beslutet om att leva drogfritt. När ovan 

nämnda inlägg väl skevs hade Svenssonliv hunnit vara fri från både narkotika och alkohol under fem 

veckor, den längsta period dittills sedan bloggen startade. Den allmänna motiveringen till drogfrihet 

som framförs i bloggen är annars att han vill försöka ge livet en chans igen. I drogerna ser han bara 

tragik, vilket tyder på en distans till den gamla tillvaron, och, enligt exitteorin, är positivt för 

omdanande av identiteten. 

 

Ambitionen med Svenssonlivs blogg är, skriver han, att låta den utgöra en del av hans väg tillbaka till 

samhället. Det i kombination med ”måleri och lite sisu”. Han uttalar även en förhoppning om att 

”någon får ut något” av att följa hans kamp, men efterhand verkar han allt mer övertygad om att han 

inte har några läsare, vilket han ändå verkar tillfreds med: ”... skriver för min egen skull mest.” 

Förutom bloggen använder Svenssonliv flera olika medel för att nå drogfrihet. De används under 

längre eller kortare perioder och mer eller mindre intensivt. Exempel på verktyg som nyttjas, förutom 

bloggen, är påbörjat bokskrivande, hundinförskaffning, simning/träning, arbetsträning, målning och 

genomförande av egna projekt (en konstutställning med eget material). Han tar också hjälp av gud: 

”Jag ber till gud ibland även om jag tvivlar på hans existens.” Därtill utmanar han sina rädslor, bland 

annat sin sociala fobi, genom att söka sig till NA, AA och KRIS med mera, vilket dels säkerligen 

tillfredsställer behovet att dela upplevelser med andra i liknande situation och dels ger honom ett 

socialt sammanhang att presentera sig i som drogfri. Detta sista är avgörande för att nå framgång i 

rehabilitering från beroende (Skårner, 2001). Svenssonliv får och tar också hjälp av professionella; gör 
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en neuropsykiatriskutredning gällande både ADHD och aspbergers syndrom på psykiatrin. 

Utredningen visar dock att han inte har dessa diagnoser, men däremot så kallad reviderad depression 

och social fobi. Därmed får han gå i samtal inom psykiatrin. 

 

I början av bloggen, när Svenssonliv tar de staplande första stegen mot drogfrihet, verkar ärlighet i 

bloggande gentemot sig själv vara någon slags strategi, som han dock får jobba för: 

 

Nu mår jag rätt bra igen och ser ändå att det går framåt, eller jag kommer ju få röka på posten imon som 

jag beställde smart nog. Sen har min svampodling kommit. Tar tillbaka det där med rätt håll tror jag 

(Svenssonliv, 2011). 
 

Med bloggens hjälp utvecklar Svenssonliv insikten om det egna beroendets struktur. Han är medveten 

om att det har tagit tid att bli beroende och också kommer att ta tid att ta sig ur: ”Men Rom byggdes 

väll inte heller på en dag ... ”. I bloggen sätter han ofta ord på de inre automatiska tankarna och för 

dialoger med sig själv, som en slags dialektisk terapi: 

 

Men måste erkänna att vissa dagar saknar jag en öl, en joint, ett par piller osv. Men detta är lögn som 

min svarta ängel på axeln vill få mig att tro. Vaddå en öl? Haha jaa den har man ju gått på så många 

gångar innan (Svenssonliv, 2012). 
 

Med ordens hjälp ser Svenssonliv tankemönstret, bedriver han på egen hand en slags 

återfallsprevention. Han skriver själv att bloggen är en hjälp just genom att han där kan konkretisera 

sina funderingar: ”Känns bra att skriva lite så jag ser vad jag håller på med.” Strategin att belysa de 

dolda tankarna, sätta ord på den automatiska rösten i det inre, tillämpas även vad gäller den psykiska 

hälsan: 

 
Samtidigt finns det samma malande känsla om att nått är fel. Det är min mörka sida som försöker tala om för 

mig att jag inte är värd ett bra liv (Svenssonliv, 2013). 
 

Dock råder någon slags balans i bloggen mellan det negativa och det positiva. Många gånger noterar 

han även de små positiva förändringarna i vardagen: 

 

Börjar få lite småsaker gjorda. Diskat och städat bla ... Känns som att man får lite självrespekt tillbaka 

(Svenssonliv, 2011). 
 

Bloggen används också för på andra sätt reflektera kring beroendet, exempelvis konstaterar han att 

hoppet, tron på att han kan klara av att nå ett Svenssonliv, är avgörande för hans framgång. Överlag är 

bloggen rätt fokuserad på just beroendet och, i det stora hela, inriktad på nuet. När Svenssonliv ser 

bakåt, exempelvis berättar om en vattenskada han orsakade under drogpåverkan med konsekvensen en 

utgift/skuld på 75 000 kronor, knyts det direkt till nuet och målet om drogfrihet och blir på så sätt 

återfallsförebyggande: 
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... min sista lägenhet jag hade i denna stad lyckades jag fylla med vatten. Drog i nått dimmigt tillstånd 

ut alla badrumsrör och fyllde mina kläder med papper så jag såg ut som en sumobrottare med 

solglasögon sedan lämna jag lägenheten och låste dörren. Fick en räkning på 75000 för vattenskador ... 

Vet ej om man skall skratta eller gråta. Men tankar på denna sortens djupt störda betenden kan hjälpa 

mig att avstå droger kanske (Svenssonliv, 2012).  
 

När det gäller framtiden görs strategier upp som endast sträcker sig en liten bit framåt i tid, utan några 

överdådiga planer. Med jämna mellanrum bokförs drogfriheten i bloggen; ”Jag har varit ren och nykter 

i nio månader nu.” Svenssonliv skriver stundtals med lekfullhet, humor och/eller ironi: 

 

Känner mycket tvivel och rädsla för hur jag skall klara livet ute i det sk svenssonsamhället men har 

bestämmt mig för att ge det en ärlig chans. Drogerna och misärren lär ju alltid finnas kvar om jag vill 

tillbaka dit (Svenssonliv, 2012). 
 

Han formulerar också i bloggen livsvärden, så som: 

 

För mig är en bratt en människa som värderar allt i pengar och är man rik så är man mer lyckad änn 

andra? ... Jag upplever inte dom som lyckligare mäniskor, mer som potemkinkulisser som ständigt 

vittrar (Svenssonliv, 2011). 
 

I bloggens presentation i allra första början skriver Svenssonliv att han är en kille i 30-årsåldern som 

älskar att måla. Han skriver att han har varit missbrukare med psykiska problem så gott som hela sitt 

vuxna liv. Noterbart är här tempuset i presentationen; ”har varit”. I och med att Svenssonliv verkar ha 

kvar andra intressen än endast droger och också befinner sig i ett allmänt socialt sammanhang vid 

bloggstarten, som konststudent, finns tecken från start på att han inte helt och endast identifierat sig 

som ”missbrukare”, vilket är vanligt vid beroendeproblematik (Brener et al, 2011). Däremot bär 

bloggen inget spår av att han muntligt får någon bekräftelse på sin nya drogfria identitet från 

föräldrarna, en viktig del i att bygga en ny identitet, enligt exitteorin, men via bloggen bekräftar han 

själv det nya genom att regelbundet reflektera över små förändringar av identiteten i enighet med den 

väg mot drogfrihet som han vill vandra: ”Midsommardagen kommer jag att vakna utan bakfylla eller 

ångest, det kan jag tacka migsjälv för”. Han följer också upp sin avsikt att bli drogfri med en praktiskt 

handling när han väljer att bryta med gamla kontakter och söka sig till nya sociala sammanhang, 

exempelvis gör han praktik i en butik. När han vid ett tillfälle blir lämnad av en partner skriver han i 

bloggen att han kommer in i en bekräftelseperiod: ”Har bara sökt bekräftelse efter det. Det har blivit 

en ny drog.” Strax därpå, som Svenssonliv ofta gör i bloggen, talar han sig själv tillrätta: 

 

Måste kapitulera snart för jag orkar inte smärtan. Med att kapitulera menar jag inte att ge upp utan att 

sluta kämpa och välja en annan väg som är bättre (Svenssonliv, 2014). 
 
 

Så bekräftar han för sig själv i bloggen det nya;”... ni hörde rätt nya spår, alltså inte dom gamla och 

söndergeggade”. Därmed lägger han partnerrelationer på hyllan ett tag. 
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Av bloggen framgår inte hur många läsare Svenssonliv har, men under ett inlägg är två kommentarer, 

en från en läsare och en som är ett svar till hen från Svenssonliv. Själva inlägget handlar om att han, 

efter att ha blivit avvisad av en kvinna, haft barnen en helg, samt haft vernissage för en 

konstutställning, känner sig trött, lätt irriterad, misslyckad, mindre värd etcetera. Läsaren ger då via 

kommentarsfältet instrumentellt stöd och skriver: 

 

När tomheten kommer så gäller det att äta sova och träna bra. Mörk choklad hjälper också. Och vänner. 

Gör grejer trots att du inte vill, då lurar du hjärnan. En person bestämmer inte ditt värde 

(Läsarkommentar på Svenssonlivs blogg, 2013). 
 

Han verkar förmå att ta till sig rådet och efterhand nyttjar han ibland bloggen för beröm: 

 

Annars så mår jag rätt dåligt  allmänhet. Jag känner mig deprimerad och livet känns tungt och 

meninglöst. Hur skall jag komma på fötter igen? Jo igenom att vara drogfri och ge mig lite jävla beröm 

ibland. När skall jag duga inför migsjälv? När jag erövrat världen och rest till mars? Nej jag har klarat 

att leva ännu en dag på den rätta vägen trotts djävulen på min axel. Det är fan inte många som gör. Jag 

är älskvärd och jävligt modig (Svenssonliv, 2014). 
 

6.3 Vara-i-verklighetens blogg 

Presentation: Man, cirka 35 år med ett bonusbarn, som bor växelvis i hemmet och hos sin biologiska 

far. Bor i hus. Beroende av opiater. Har diagnostiserats med ADHD. Drogfri efter att ha varit på 

avgiftning i ett familjehem och sedan en institutionsbehandling med 12-stegsmetoden, vilken han dock 

avbröt. Han har hepatit c och ska när bloggen startar snart genomgå en cellgiftsbehandling för den. 

Antalet läsare framgår inte och antalet kommentarer är oftast mellan 0 ‒ 3 stycken..  

 

Vara-i-verkligheten är både i behandlings- och vidmakthållandefas; någonstans i efterdyningarna av en 

institutionsvistelse och i väntan på en behandling mot hepatit c. Bloggen tänker han nyttja som ett sätt 

att förbli drogfri, ett sätt att hantera alla känslor i samband med behandlingen, som han tillger en 

nästan symbolisk betydelse; ett avslut på hans liv inom missbruksvärlden; ”ska bli så fantastiskt skönt 

att få sätta punkt på de livet och på börja mitt nya liv redigt med allt gammalt avslutat”. Hans blogg 

pågår under totalt åtta och en halv månad. Den första halvan av tiden görs relativt dagliga inlägg, men 

under sommarlovet från Komvux skriver han ingenting. Sista inlägget görs när det är höst, fem dagar 

innan en stundande semesterresa till Turkiet och i väntan på besked om hur framgångsrik 

behandlingen mot hepatit C har varit. 

 

Den hägrande behandlingen tillsammans med hans förnöjsamhet över sitt nuvarande liv med sambo, 

bonusdotter, hund och hus verkar i nuläget vara största motivationen till drogfrihet. Dock framhålls i 

bloggen en händelse för drygt ett år sedan, innan bloggens början, som var avgörande när han valde att 

bryta upp. Då, som ännu aktiv, erhöll han en akut blodförgiftning till följd av en överdos innehållande 
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metadon och bensodiazepiner. Han berättar att armen hade svällt till dubbel storlek och att det var nära 

att läkarna skulle tvingas skära upp hela armen för att tömma ut innehållet. Därmed insåg han allvaret 

med sitt beroende och kontaktade socialförvaltningen, fick hjälp till ett familjehem för avgiftning och 

sedan till ett behandlingshem. 

 

Vara-i-verkligheten ser det, enligt bloggen, som en del av sin rehabilitering att arbeta med att lära sig 

nya sätt att hantera olika situationer och relationer i vardagen. Samtalskontakten, en kvinna som själv 

har varit beroende, är en hjälp. En annan hanteringsstrategi för bevarande av drogfrihet, vilken inte är 

knuten till bloggen på annat sätt än att han där skriver om det, är att han vid skolstarten var ärlig och 

öppen om sitt tidigare missbruk: 

 
... de första jag gjorde när jag började på skolan va att säga exakt presis som de va, typ detta är jag, NN : 

hahaha kanske chockade dom men nu ha de visat sigg vara till min fördel för dom backa upp mig till 

110% ... (Vara-i-verkligheten, 2014). 
 
 

Råd från nära och kära är ett tredje medel när det gäller hur han ska hantera livet: 

 

... följde mammas råd bryt ihop och kom igen , så skönt att bara släppa farsaden lipa en skvätt och tycka 

synd om mig själv i en 5 – 10 minuter ... (Vara-i-verkligheten, 2014). 
  

Och bloggen är ytterligare en tillgång. En viktig tänkt funktion med den är att han ska formulera 

tankar där istället för att hålla dem inne. Det går att utläsa från följande rader: 

  

 ... har jag varit riktogt jävlöa ostabil i mig själv många sjuka konstiga tankar i mitt lille huvud men de 

börja bli bra igen, har väll lärt mig att öppna jag munnen och prata med min omgivning om vad som 

händer så blire bra ... måste blöi bättre på att skriva ner mina tankar och funderingar här ... (Vara-i-

verkligheten, 2014). 
 
 

I bloggen uttrycker Vara-i-verkligheten ofta tacksamhet genom olika formuleringar; ”känner mig 

grymt tacksam över att faktiskt vara i livet”och ”här sitter jag idag drogfri mer än ett år nu och ha en 

trygg plats i mitt liv”. Hans bloggande sker i enighet med Smyth et als forskning (2001) om nyttan av 

positiva ord för bättre hälsosam effekt av skrivande; han uttrycker sig vanligen ytterst positivt till 

händelser i nuvarande tillvaro och människor i hans omgivning; ”min underbara sambo”, ”bättre 

svärfar och svärmor kan man inte ha”, ”träffa världens bästa sosial arbetare”. Det ger kanhända ett 

sympatiskt och socialt intryck. En fundering är dock hur pass medveten han är om vilka som läser 

bloggen? Skriver han från hjärtat eller anpassar han efter läsarna? I bloggen används ett expressivt 

språk (troligen omedvetet), rikt på imperativ och onomatopoetiska (ljudhärmande) uttryck, exempelvis 

i rubriken: ”Bammn så vände allt !” Även detta är, enligt Pennebakers forskning, gynnsamt när 

skrivande ska fungera läkande och särskilt så länge som den berättade storyn inte är fragmentariskt. 

Men Vara-i-verklighetens blogg blir just nära på det ibland; exempelvis när han berättar om tidigare 
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händelser under tiden som aktiv, något han är medveten om: 

 

... så blev man skyldig och den cirkusen va de hela tiden, kommer inte ihåg så mkt ang den tiden för allt 

va kaoooooosss ... ja shit blir kraftigt förvirrad i skallen av att skriva detta nu för de är så invecklat har 

fan ingen tidsuppfattning alls längre ... (Vara-i-verkligheten, 2013). 
 
 

Enligt den narrativa terapin skulle det vara en fördel ur läkande-/rehabiliteringssynvinkel att mer 

kronologiskt bygga upp livshistorien (Morgan, 2014), för att därigenom bearbeta, få en distans till sin 

tidigare tillvaro och komma vidare. I både första och andra inlägget på bloggen berättar Vara-i-

verkligheten att han har diagnosen ADHD, så troligen behöver han professionell hjälp för att 

strukturera upp och därigenom bearbeta tidigare händelser. I jämförelse med Svenssonliv lyfter Vara-i-

verklighetens tankar betydligt oftare långt in i framtiden: 

 

... jag har snart allt jag vill ha saknas bara körkort,eget barn,och en villa med en stor trädgård och ett 

stort garage/lada som jag kan vara och pilla och meka i (Vara-i-verkligheten, 2014). 
 

 
Genom att använda sig av upprepningar liksom präntar han in i sig själv och läsare att drogfrihet är 

bra; ”ett liv utan droger och kriminalitet kan faktiskt vara ngt underbart”, ”alltså hade jag inte slutat att 

knarka så hade jag aldrig fått uppleva detta fantastiska jag har idag” och ” jag har äntligen fått mig en 

identitet som faktiskt folk tycker om och respektera”. Efter 12-stegsbehandlingen flyttade han till orten 

där sambon bor, och har skaffat många, nya sociala kontakter, så som klasskompisar och sambons 

ursprungsfamilj. Det framgår inte av bloggen om han också brutit helt med de gamla bekantskaperna. I 

vilket fall har han återupptagit förbindelsen med hela sin släkt; ”känns som att jag har jobbat tillbaka 

tilliten så dom kan lita på mig igen efter allt svek och förräderi jag har gjort”. Fast annat antyder att 

han inte helt gjort upp med det gamla, exempelvis uttrycker han oro över att åka hemåt. I bloggen 

synliggör han vad som då händer, hur suget triggas när han närmar sig den miljö han tidigare 

missbrukat i:   

 

... hatar jag samtidigt att vara så pass nära alla folk som jag känner till i närheten av mamma ... för helt 

plötsligt är de inte så långt till att allt skit ... de är dom där tankarna som kommer varje gång vi packa 

bilen och åker ner (Vara-i-verkligheten, 2013). 
 
 

Exakt vilka tankar som kommer klargör han inte. Därmed medvetandegör han dem inte, likt 

Svenssonliv, som skrev ner sina automatiska tankar och skapade sin egen återfallsprevention. 
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Vara-i-verkligheten skriver i bloggen att han ”har varit sprutnarkoman”, men markerar även avstånd 

till beroendeidentiteten när han ger uttryck för hur han numera ser på sitt dåvarande sätt att tänka: 

 

... förvånansvärt lätt att masa hela kalmars psykvård att få kraftiga mängder utskrivet från dom ! och på 

de sättet kunde jag "knarka lagligt" helt sjukt att jag endå resonerade så när jag sitter idag och tänker 

tillbaka på det (Vara-i-verkligheten, 2013). 
 

 
Antalet läsare per inlägg framgår inte, men kommentarer förekommer regelbundet, och främst, enligt 

vad som framgår av kommentarernas innehåll, av läsare som Vara-i-verkligheten känner in-real-life. 

Dessa ger i hög grad empatiskt stöd; ”.är jag sjukt jävla stolt över dig”. Vissa kommentarer ger också 

visst existentiellt stöd; i det att de betonar och ser Vara-i-verklighetens nya drogfria leverne är 

kommentarägarna till hjälp: 

  

Om jag kunde visa eller få dig känns hur mycket styrka du ger mig å fortsätta kämpa! Istället för å 

beskriva med ord (Läsarkommentar på Vara-i-verklighetens blogg, 2014). 
 

Men Vara-i-verkligheten söker inte existensiell mening genom sin blogg, utan snarare via sina 

yrkesdrömmar: 

 

... lova er alla att jag kommer aldrig ge mig förren jag jobbar innom denna kategori 

behandlingspedagog, inom psykiatrin elr dyligt (Vara-i-verkligheten, 2014). 
 

 
6.4 Megan Fisks blogg 

Presentation: Kvinna, cirka 40 år. Hemlös. Blandmissbrukare som sedan åtta år bakåt i tiden blivit 

beroende av heroin. Ännu i aktiv fas när bloggen, som pågår under drygt fem år, börjar 29 mars 2009. 

Intensiteten mellan inläggen varierar; stundtals dagligen och stundtals med flera dagars eller månaders 

uppehåll. Antalet läsare per inlägg framgår inte. Kommentarerna under inläggen är dock 

förhållandevis många, 0 ‒ 13 stycken och därmed den av bloggarna i studien där kommunikationen 

mellan bloggare och läsare är mest påtaglig. Under det inlägg som det är tretton kommentarer är åtta 

från läsare och fem är författarens egna svar. Därtill är läsarkommentarerna ibland ganska långa, 

uppemot femton skrivna rader och innehållsmässigt som små sammandrag av livshistorier. 

 

Vid bloggstarten är Megan Fisk, som nämnts, i aktiv fas, men den befintliga platsen i 

rehabiliteringskedjan varierar allt efterhand som bloggen skrider framåt. Sista inlägget skrivs 12 april 

2014, när det har gått ungefär tio månader sedan näst sista inlägget, och ger en poetisk beskrivning av 

vad som krävs för att klara av en rehabilitering från aktivt beroende till att leva ett liv utan droger: 
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Den där dagen när abstinensen är över, när dimman lättar och molnen spricker upp. Det är då, när själen 

är blottad, när ångesten över det förflutna kommer, det är där och då du måste ta dig i kragen ... Klarar 

du att se dig själv i spegeln? Det måste du. Om du vill bli frisk (Megan Fisk, 2014). 
 

Megan Fisk skriver inledningsvis att hennes bloggande är ett led i att nå drogfrihet, hon hoppas ”hitta 

styrkan att lägga nålarna åt sidan och våga söka hjälp.” Hon tillkännager att hon även skriver med 

målet att de olika inläggen ska bilda kapitel i boken om hennes liv, men tillägger senare att hon i 

nuläget inte har några drömmar om författarskap. I första hand har berättelsen ett kronologiskt 

upplägg. Den startar med början av missbruket, passerar tidigare behandlingar som hon har avvikit 

ifrån liksom gamla eftervårdssituationer och fortsätter framåt. Hon gör endast enstaka nerslag i nuet, 

vilka dock blir fler i slutet. Gång på gång blir det i bloggen tydligt att hon är kluven till att påbörja ett 

liv utan droger; dels betraktar hon det liv hon lever som ”ett jävla avlopppsliv”, dels känner hon rädsla 

för att vara utan heroinet: 

 

... det var dags att stanna, sluta, lägga ner. Men jag kunde inte, heroinet var mitt liv och min trygghet, 

det hade följt med mig så länge (Megan Fisk, 2009). 
 

Oftast råder en närmast vemodig stämning i bloggen och läsaren får en känsla av huvudpersonen gett 

upp, är kvar i gamla spår, vilket hon också förmedlar exempelvis med ord som dessa: 

 

Det är som vanligt i min värld, dagarna passerar oavsett vad jag vill, gör eller inte gör. Alla dagar 

markeras med röda kryss när dagen kommit till sitt slut. Det ger en känsla av makt och kontroll, även 

om jag har förlorat mycket så vill jag bivehålla det jag fortfarande kan kontrollera (Megan Fisk, 2013). 
 

Det händer mycket i bloggen. Megan Fisks livsberättelse saknar inte trauman, exempelvis väljer den 

väninna, som satte hennes första sil av heroin, att ta en överdos. Hon dör. Trots det finns i bloggen 

ingen utstickande enskild händelse som motiverar till drogfrihet, utan det är snarare 

läsarkommentarernas stundtals intensifierade uppmaningar, kommentarer likt; ”sök hjälp nu”, som vid 

enstaka tillfällen motiverar Megan Fisk att ta ett första steg mot en förändring av rådande livssituation. 

I ett inlägg berättar hon att hon har varit till socialtjänsten och bett om behandling. En läsarkommentar 

därunder bekräftar bloggens betydelse vid tillfället: ”Så jag håller med NN, bloggen har fått dig 

Megan att tro”. Men ofta kommer något emellan och intentionen fullföljs inte, exempelvis den gången 

när hon under avgiftningen inte kan få några egentliga besked om hur en framtida vård kommer att att 

se ut och modet sviker.  

 

Främst har bloggen en social funktion för Megan Fisk. I praktiken fungerar den som en slags 

ersättning för det informella nätverket, vilken enligt Skårner (2001), har stor betydelse vid uppbrottet. 

Ursprungsfamiljen har tagit avstånd, något som forskningen visar är relativt vanligt när det gäller 

kvinnor med tungt beroende, och exempelvis hälsar inte Megan Fisks mamma när hon och dottern 

möts på gatan. Däremot finns läsare som söker kontakt. En del av dem berättar kort om sig själva och 
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framför sedan sina önskemål om vänskap. Det med formuleringar likt; ” kanske kan vi stötta varandra 

framåt”.  Det finns också en specifik kontaktsökande läsare, en uppenbart sårbar kille, som uttrycker 

besvikelse över sina nyligen erhållna psykiska diagnoser  (ADHD, aspbergers syndrom) och de 

framtidsutsikter han känner att dessa medför. Han skriver bland annat följande i kommentarsfältet: 

 

 ”Skulle vilja vara din vän. Skulle vilja prova, få uppleva h ... Vore mysigt bli injektserad av dig varje 

natt och dag ... vill bli upplärd av dig ...” Läsarkommentar på Megan Fisks blogg, 2009.  

 

Megan Fisk svarar honom, dels i en kommentar och dels i ett inlägg speciellt riktat till honom. Där 

skriver hon bland annat; ”Snälla du. Håll dig ifrån droger.” Även en annan läsare kommenterar den 

sårbare killens läsarkommentar: 

 

kan förtå din empti ... men ... värsta jävlaresan på jorden ... tanken e fin ... med riksen e att du stjälper er 

båda ... (Läsarkommentar på Megan Fisks blogg, 2009). 
 

Läsarna betraktas av Megan Fisk som vänner, men i bloggen uttrycker hon också att hon delvis tvivlar 

på deras verkliga engagemang. Vid ett tillfälle skriver hon: ”Kanske är det inte alltid rätt att lämna ut 

sig, kontentan av det här är just ingenting.” Vanligare är att hon i bloggen uttrycker sin glädje över 

läsarna finns där: ”Jag är kanske inte den flitigaste med mina uppdateringar ... men jag är så tacksam 

över allt stöd jag får.” I ett av de sista blogginläggen påvisar hon att bloggen har varit ett gott stöd 

under den tid hon haft den: ”Sedan den dagen jag startade den här bloggen så har jag funnit min tröst 

här ...”. I den senare halvan av bloggen skriver Megan Fisk också lite om sin uppväxt. Det efter att en 

kvinna, via kommentarsfältet, har undrat över åren innan narkotikaintagen, hur såg det ut? Bloggaren 

svarar, beskriver själva familjelivet som tryggt, men uppger att hon upprepade gånger, utanför hemmet 

och av en släkting, utsatts för sexuellt utnyttjande och våldtäkt. Övergrepp är, enligt Trulsson (2006), 

en  vanligt förekommande uppväxtbakgrund för kvinnor med ett tungt narkotikaberoende. Tidigare i 

bloggen har Megan Fisk nämnt flera situationer som vuxen där hon utsatts för sexuell förnedring 

och/eller våld i olika former under sitt drogande, men ursprungstraumat har hon aldrig berört före 

läsarfrågan. Det hela nämns med några få rader. I samband därvid påpekar hon att det har gått bra i 

livet för hennes syskon. Till läsaren förmedlas därmed ett intryck av skuld. 

 

Megan Fisk använder bloggen för att ge uttryck för sina egna tankar och funderingar, vilket, enligt 

forskningen (Sundar et al, 2007) kan vara ett sätt att tydliggöra identiteten, som, enligt bloggen, 

stundtals har vaga konturer: 

 

Jag ... har vandrat efter gatorna hela dagen, ingen mat, ingen människa som såg trevlig ut, jag hade en 

stark känsla efter att få hälsa åt någon, bara känna mig som någon, att jag finns, men jag antar att jag i 

samband med missbruket blev ett spöke (Megan Fisk, 2009).  
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I bloggens introduktion presenterar sig Megan Fisk som ”heroinisten som letar efter ljuset”, men i ett 

inlägg relativt sent i bloggen, efter ett återfall under behandling, presenterar hon sig i stället som 

Megan missbrukare. Bland dem som kommenterar väcker detta reaktioner: 

 

 ... en gång pundare alltid pundare är nonsens. Men någonstans där kanske det börjar, att inte se sig som 

alltid pundare ... (Läsarkommentar på Megan Fisks blogg, 2010). 
 

Eller: 

 

Du skriver som första mening: ”Mitt namn är Megan Fisk, och jag är missbrukare” Det gör mig ledsen. 

I första hand är du Megan (Läsarkommentar på Megan Fisks blogg, 2010). 
 
 

Forskningen bekräftar att det är vanligt bland personer med drogproblem att beroende blir hela 

identiteten (Brener et al, 2011). Den främsta bekräftelsen på att hon är mer, något bortom en beroende 

person, är just den respons hon får i bloggen; för sitt skrivande: ”... satsa på att skriva en bok, du e ju 

en talang!” Och till sin person i form av omtanke: 

 

Jag har tänkt på dig mycket förr, och nu tänker jag på dig igen, skickar värme och önskningar om att 

Life treats you right (Läsarkommentar på Megan Fisks blogg, 2013). 
 

Bloggaren får överlag mycket empatiskt stöd genom läsarkommentarerna, exempelvis direkt 

uppmuntrande:  ”Du får inte ge upp! Kämpa kämpa kämpa!” Eller en kommentar som förmedlar hopp: 

  

... har en morbror som missbrukade heroin i 20 år, som nu är drogfri sen 11 år tillbaka!! Han gick 12 

stegsprogrammet, samtidigt som han gick på meth Lever ett liv idag med 2 barn och fru 

(Läsarkommentar på Megan Fisks blogg, 2009). 
 
 

Det är, att döma av kommentarerna, många med egen erfarenhet av beroende som läser bloggen. Det 

ges ett instrumentellt stöd, exempelvis genom länkar eller råd. Ibland är råden mindre uttalade: 

 

... du skriver att du hållt på i 8 år, jag gick på skiten i 22 år och det som räddade mig var metadonen ... 

och min vilja att ta emot hjälpen (Läsarkommentar på Megan Fisks blogg, 2009). 
 
 

Ibland är råden mer uttalade: ”Du behöver nya människor i ditt liv”. Ibland riktigt konkreta: ”Fan gör 

ett försök, kontakta Brukarföreningen dom hjälper dig ...”. En del av dem som läser håller en distans, 

men ger empatiskt stöd, som när Megan Fisk är inlagd för avgiftning och sömnlös och en läsare 

förmedlar både förståelse och hopp genom kommentarsfältet:   

 

... jag kom ihåg en grej som jag hatade järnet i början av min resa ... å det var de där jävlarna som sa åt 

mig att hålla ut ... att det kommer att bli bättre ... å bättre ... å bättre ... å vet du vad det värsta var? De 

hade rätt ... (Läsarkommentar på Megan Fisks blogg, 2009). 
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Det förekommer även praktiskt stöd i form av pengar, vid ett tillfälle med det tillägg som framgår i 

kommentaren, att erbjudandet även innehåller en önskan om motprestation i någon form; ”Jag betalar 

dina skulder om du hjälper mig, kram”. Vid ett tillfälle när Megan Fisk inte uppdaterat på några 

månader skriver någon i kommentarsfältet att den som bloggade tyvärr har dött; ”... på sabbatsbergs 

sjukhus i blogförgiftning. Good bless you”. En mängd läsare börjar sörja genom kommentarer som 

”R.I.P”. När Megan Fisk så småningom återkommer och fortsätter blogga uppstår en hel del förvirring 

innan hon övertygat läsarna om att hon inte är död. I ett inlägg under rubriken ”Jag är inte död” skriver 

hon: ”Likt en parasit överlever jag år efter år”. Uppenbart är att Megan Fisk och bloggens innehåll 

(även bloggläsarna) påverkas av kommentarerna. I ett inlägg med rubriken ”Ni ställer krav” riktar hon 

sig direkt till dem som kommenterar på hennes blogg. Hon ger uttryck för den brist på tillit till sitt eget 

värde och andras välvilja, men också för sin längtan om att våga ha tilltro: 

 

... jag avskyr att ni bryr er om mig ... det vore så mycket enklare att hata mig själv till hundra procent 

om alla andra gjorde likadant (Megan Fisk, 2009). 
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7 DISKUSSION 

Vid behandling och rehabilitering från ett beroende handlar det alltid om en helhet. Det är därför 

relevant att försöka utvärdera hur bloggen upplevs som en del av helheten för bloggägarna. 

Samtliga fyra bloggare i studien uppmärksammar det faktum att de i sin bekantskapskrets inom 

missbruksvärlden har många som dött: 

 

Heroinet förstör oss och jag har förlorat många vänner på grund av deras kärlek till heroin. Jag förstår 

att ni tänker "har du inte lärt dig en läxa då?" , som missbrukare så kan jag tänka "fan vad trist, jag 

älskade dig" och nästa tanke blir "fan jag måste hem och fixa iordning en spruta" . Så sjukt är det. Jag är 

medveten om hur sjukt det är men mitt beroende kommer först (Megan Fisk, 2009). 
 

Vad som hänt under tiden som aktiv väcker efteråt ofta mycket skam- och skuldkänslor. Bloggen och 

skrivandet kan, enligt Ullrich & Lutgendorf (2002), minska styrkan i dessa känslor, vilket ökar 

möjligheten att klara av ett drogfritt liv. Gemensamt för tre av bloggarna i den här studien; Mamma 

Rosa, Megan Fisk och Svenssonliv, är att de i bloggen också uppger trauman i uppväxten; mobbning, 

sexuellt utnyttjande respektive dysfunktionella familjeförhållanden. Stigmatisering har således blivit 

en väg in i beroende. 

  

Är helt slutkörd, arg, nästan psykotisk. Var ute och skulle panta flaskor för att få cigg så var masknen sönder 

så jag fick ett spel därinne och slog o sparka på grejjer. Är en tickande bomb fylld av hat. så trött på denna 

familjen som är ett sociallt missfoster från helvetet. Finns ingen kärlkek bara tomhet. främlingar med trasiga 

själar (Svenssonliv 2011). 
 
 

Svenssonliv är ännu i aktiv fas när bloggen börjar. Han gör sitt uppbrott efter att cirka tjugo inlägg 

redan har skrivits. Under tiden vid uppbrottet är där flera månaders frånvaro på bloggen och när han 

börjar om att skriva har han varit drogfri i cirka fem veckor. Till att börja med handlar hans blogg 

mycket om relationer i betydelsen partner och under en period lever han också, själv drogfri, med en 

kvinna som har drogproblem och som så småningom väljer drogerna före honom. Därmed tillhör han 

statistiskt sett en minoritet, det är betydligt mer ovanligt att en drogfri man har en drogande partner än 

tvärt om (Skårner, 2001). Svenssonliv förmår även, när partnern överger honom för drogerna, själv stå 

stabil i sin drogfrihet. Längre fram i bloggen slutar han att fokusera på letandet efter en partner och 

börjar istället sträva mot att först stabilisera sig själv och den egna tillvaron, vilket han sätter ord på i 

bloggen och sedan genomför. I bloggen berättar Svenssonliv att han har brutit med sina tidigare vänner 

och söker ny social gemenskap i kontextuella nätverk som AA, NA och KRIS, vilket verkar fungera 

för honom. Han är den av uppsatsens studerade bloggare som hårdast begränsar och strukturerar sitt 

skrivande; medvetet eller omedvetet följer hans bloggande genomgående vissa strategier. 

Innehållsmässigt begränsas hans skrivande till inlägg på någon version av temat hur det går för honom 

att bli drogfri; vilka hinder dyker upp och vilket sätt ska användas för att hantera hindren. Det är 

främst nuet som gäller. Inledningsvis jobbar Svenssonliv med ärlighet mot sig själv gällande droger: 
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Har varit nykter och drogfri sen jag skrev sist, mår allmänt bra bara. Jag hoppas det håller ett tag. 

Känner att depressionen börjar släppa och jag kan umgås med folk igen på ett givande sätt. Men har 

beställt svamp på nätet. Kan va roligt att ta en tripp nån gång. Det är ju inte så farligt. Eller jo ibland 

(Svenssonliv, 2011). 
 

Fastän antalet kommentarer är näst intill obefintliga i kommentarsfältet håller Svenssonliv envist fast 

vid sitt bloggande. I den konkretiserar han flera gånger den så kallade automatiska inre rösten, vilket 

verkar ge honom nödvändigt distans till sitt inre och därmed förmår han betrakta skeenden utifrån med 

intellektet och skapa nya tankebanor istället för att undermedvetet styras av de redan inlärda mönstret. 

Kanhända är det bristen på läsarkommunikation som medför att han utvecklar förmågan att genom 

nedskrivna dialoger med sig själv lösa problem och ta sig över de hinder i vardagen som uppstår under 

vägen mot drogfrihet? Han diskuterar med sig själv fram en tänkbar lösning, bestämmer sig för en 

strategi, genomför den och utvärderar den sedan. Svenssonliv ser dessutom ut att tycka om att uttrycka 

sig i skrivet språk; hans statusuppdateringar visar på skrivarglädje genom en stundtals ironisk och 

humoristisk ton, något som säkerligen underlättar när bloggen i tid blir utdragen. Antalet drogfria 

dagar, senare månader och slutligen år bokförs, inte ofta, men frekvent. Vidare försöker han ha en 

balans mellan det positiva och det negativa i tillvaron, båda delarna noteras på bloggen. Där nämns 

små, positiva framsteg, ger han beröm till sig själv och skriver han ner när han åstadkommer 

förändringar som är i enighet med det uttalade målet; att lära sig hantera sin ilska och leva ett liv som 

drogfri. I enighet med Ullrich & Lutgendorfs forskning (2002) förmår Svenssonliv med bloggens hjälp 

omdana sin självbild, sin identitet. 

 

Sunders et als forskning ( 2007) visar att upptäckten av sammanhang och mönster i sin livsberättelse 

är viktigt ur läkande aspekt. Men för att ha nytta av bloggen och på ett helande sätt kunna 

omformulera sin livsberättelse och få nya perspektiv på den tidigare historian och komma vidare krävs 

det vanligtvis en del reflektioner och respons från andra människor. Det saknas i Mamma Rosas blogg 

och, som det verkar utifrån bloggen, även i hennes sociala umgänge utanför online-livet. För att klara 

av att gå från beroende till drogfri, eller som Svenssonliv uttrycker det ”från att sitta på hispan och tro 

sig vara jagad av näbbdjur till att leva Svensson liv”, krävs att den beroende personen har fungerande 

sociala kontaktnät som hjälper till att bygga en ny identitet i den allmänna världen, något som inte är 

lätt. Detta är det steg i rehabiliteringen, vidmakthållandefasen, där det vanligen, enligt forskningen, 

fallerar (Skårner, 2001). Mamma Rosa skriver följande om hur det är att försöka ändra sina invanda 

vanor och beteenden: 

 

Det är en helt ny värld och man måste våga leva i den nya världen , man har ju bara funnits i den värld 

man känner till, dvs missbruket (Mamma Rosa, 2014). 
 

Mamma Rosa befinner sig än i behandlingsfas. Hon har under några inledande månader deltagit i 
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LARO. Sambon befinner sig även han i rehabilitering från beroende och i bloggen framgår endast att 

han bidrar med socialt stöd praktiskt i form av att leka med barnen. Mamma Rosa verkar därmed, i 

enighet med Trulssons forskning (2006), inte ha mycket stöd av sin partner. Hennes främsta sociala 

stödnätverk utgörs i stället av ursprungsfamiljen, bestående av mamma, och till viss del släkten, som 

dock huvudsakligen verkar befinna sig en bit bort geografiskt. Förutom dem är bloggen relativt tom på 

spår av offline-vänner. Ett av inläggen i bloggen startar däremot med orden: ”Hej kära vänner ...” och 

följaktligen betraktar Mamma Rosa läsarna som en del av hennes informella nätverk. Med tanke på 

hennes sociala fobi och framför allt tidigare trauma som mobbad, är det troligen betydelsefullt för 

henne att få ta de första stegen ut i den vanliga världen i säkerhet, sittandes hemma och med en 

trygghet i sitt skrivande, förvärvat utifrån bland annat tidigare diktproduktion. Troligen är bloggen, 

åtminstone omedvetet, ett sätt för Mamma Rosa att stegvis, i enighet med kbt-tanken, förbereda sig för 

det sociala livet off-line. I bloggen övar hon på att presentera sig utifrån sin drogfria identitet. Med 

utgångspunkt i den narrativa teorins synsätt, att en individ är sin livsberättelse, är det inte svårt att se 

ett samband mellan det stundtals diffusa vad gäller detaljer i Mamma Rosas livsberättelse, hennes och 

den situation hon befinner sig i; varande i en omställningsfas men utan sociala sammanhang likt skola, 

arbetsplats eller åtminstone en fritidsgrupp/förening, där det går att bygga upp en ny identitet som 

drogfri. Med bloggens hjälp förmår hon efterhand att sätta ord på några av sina bortträngda känslor, 

men hon kommer sedan inte vidare i sin rehabilitering. Inte ens nätet förmår ge henne någon 

betydande social tillvaro. 

 

Tidigt i sin blogg ger Mamma Rosa en hint om att hon bland annat tänker använda bloggen för att hitta 

ord på sorgen efter sin far, en sorg hon stängt inne, vilket, enligt Pennebaker & Chung (2007),  inte är 

bra för den psykiska hälsan. 

 

Jag tänker på min pappa då och då, jag har bara stängt av, inte bearbetat sorgen på riktigt. Våga jag 

öppna dörren? Nej inte ännu. Pappa var mitt allt , Jag älskar honom djupt och innerligt, vi hade bra 

kontakt , en speciell kontakt. Nu känner jag hur det trycker på och allt blir bubblande jobbigt ... 

(Mamma Rosa, 2014). 
 

Stegvis, genom gradvis upprepande i olika inlägg närmar hon sig faderns död, förmår hitta ord och 

söker sig fram till sin egen berättelse om faderns död. Det att formulera och fram för allt omformulera 

sin livsberättelse, vilket bloggande möjliggör, är, enligt den narrativa terapin, ett sätt att bearbeta 

upplevda trauman. Det under förutsättning att berättelsen ges en kronologisk ordning (Forinder, 2008). 

Enligt Sunder et al (2007) är det att ges tillfälle att själv uttrycka sin livsberättelse, så som Mamma 

Rosa gör på bloggen, något som ökar känslan av kontroll och makt vid rehabilitering. Men nuets sorg 

tycks också för Mamma Rosa väcka inte bearbetade känslor av att vara övergiven och utsatt, kanske 

från skoltiden som präglades av mobbning. Hennes inlägg speglar ofta en låg stämning med ord som 

”ledsen”, ”nedstämd”, ”mår dåligt”, ”avslagen”, ”mörkret”, ”döden ”. Ger man utlopp för känslorna på 
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ett mer fragmentariskt vis så uppnås inte någon effekt (Pennebaker & Chung, 2007). Fadern har 

nyligen gått bort och det är däför naturligt att hon känner sig sorgsen, men det verkar, enligt 

blogginnehållet, inte otroligt att Mamma Rosa också lider av en mer övergripande form av depression. 

När drogerna tas bort, (för många kvinnor som använder droger börjar det som en slags 

självmedicinering), står den psykiska ohälsan ofta kvar, enligt Skårners (2001) studier: 

Jag sitter och tänker och undra varför jag mår så dåligt. Jag har sovit, ätit bra men ändå saknar jag något 

vf? Min stämma är nedstämd och jag finner ingen glädje i nått jag gör. Jag vill bara försvinna under 

jorden ett tag ... Varför är livet inte roligare, och varför kan jag inte skratta lite (Mamma Rosa, 2014). 

 
Mamma Rosa har för avsikt, skriver hon i sin bloggpresentation, att använda nätet och skrivande för 

att dela med sig av sina livserfarenheter till andra i liknande situation, att ge andra en möjlighet att 

känna igen sig och få dela upplevelsen med henne. Men i kommentarfältet går inte att hitta något som 

tyder på att Mamma Rosa lyckas, vilket dock inte heller betyder det motsatta. Bloggen har, som sagts, 

många läsare. Säkert är endast att dessa inte, i vart fall inte genom kommentarer på inlägg, låter 

Mamma Rosa veta om utifall hennes blogg har en existensiell betydelse för någon. Bristen på sociala 

kontaktnät är ett återkommande drag i tre av dessa bloggar, i Svenssonlivs-, Mamma Rosas och Megan 

Fisks: 

 

Man är så jävla ensam i sitt missbruk, men man är lika ensam efter sitt missbruk, till det nya 

kontaktnätet har skapats, tills man har självförtroendet att bära upp kläderna ... (Megan Fisk, 2013). 
 

Svenssonliv hittade ett drogfritt kontaktnät off-line genom föreningslivet. Mamma Rosa klarade aldrig, 

inte under den tid hon bloggade, att upprätta ett socialt drogfritt kontaktnät, varken off-line eller 

online. Ur social synvinkel har Megan Fisk det bättre på nätet. Läsarkommentarerna på hennes blogg 

är relativt många och flera av kommentatorerna är återkommande. Däremot har hennes 

ursprungsfamilj brutit med henne. Hon nämner dock, när hon berättar om olika händelser i sitt liv, 

ibland tidigare partners. Samtliga har drogproblem. Megan Fisk skriver att det har varit just drogerna 

och jakten på dessa som utgjort kärnan i dessa relationer. Exempelvis när hon själv som 24-åring 

förmår bli drogfri efter en vistelse på behandlingshem har hon när hon kommer hem inget eget 

boende. Hon tar in på vandrarhem, men förmår inte i längden betala och, enligt bloggen, vägrar 

socialförvaltningen att hjälpa till med annat boende, trots att hon bönar och ber. Till sist mer eller 

mindre tvingas hon, för att ha tak över huvudet, söka sig åter till sin ännu drogande och 

narkotikasäljande före detta pojkvän. Det är inte gynnande för vidmakthållandet av drogfriheten och 

Megan Fisk hamnar tillbaka i beroendet. 

 

Under bloggtiden fungerar läsarna som en ersättning för det informella nätverket och på samma sätt 

som det nätverket, enligt Skårner (2001), vanligen har stor betydelse för det empatiska stödet, samt har 

betydelse vid uppbrottet, har bloggens kommenterande läsare, att dömma av kommentarsfältet och 
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olika inlägg, både ett stort inflytande på Megan Fisk och en förmåga att ge henne empatiskt stöd. 

Samtidigt; uppenbart, med tanke på att det är cirka ett år mellan det näst sista inlägget och det sista, 

där författaren nyligen är avgiftad, leder Megan Fisks bloggande inte på ett direkt avgörande sätt till 

hennes uppbrott. Men kanhända har läsarkommentatorernas empati haft ett välgörande inflytande på 

Megan Fisks självkänsla, vilket i sin tur kan ha bidragit till att hon i ett senare skede känner sig värd 

ett liv utanför missbruksvärlden? Klart är, utifrån vad författaren skriver, att hon under bloggtiden 

upplever att hon är viktig för de läsare på hennes blogg som ger kommentarer:  

 

... jag vet att jag har stöd från mina vänner ute i cyberspace ... Det får mig att le varje dag, människor 

som inte riktigt vet vem jag är (Megan Fisk, 2013). 
 

Det finns också ett annat sätt att se på den sociala kontakt som nätet ger Megan Fisk. Efter att hennes 

drogväninna Angelica tar sitt liv har hon få, om ens någon, som hon kan anförtro sig åt. Detta skulle 

kunna vara något som, likt droppen som får bägaren att rinna över, gjorde att hon bestämde sig för 

uppbrott. Men via bloggen skaffar hon sig ett informellt nätverk, kommunikationen med bloggläsarna 

är interaktiv. Hon befinner sig under sitt bloggande i aktiv fas och kanske att det sociala liv hon 

erhåller genom bloggen snarasre får funktionen att hålla kvar henne i ”drogträsket” än att hjälpa henne 

ifrån missbruksvärlden; skrivande på nätet ger Megan Fisk en möjlighet till utlopp, det gör tillvaron 

som aktiv mer uthärdlig, men blir samtidigt ett hinder på vägen mot drogfrihet: 

 

När man har varit med ett tag så blir man inte längre rädd för polisen, kåken eller en åklagare ... Jag blir 

rädd för kontraktsvård, avgiftningen, behandlingen, terapin och ensamheten (Megan Fisk, 2013). 
 

Bloggen utvecklas till ett sätt att prokrastinera, att skriva i stället för att ta itu med det verkliga 

problemet och bryta upp. Så kommer inte heller uppbrottet förrän hon gör ett ordentligt avbrott i sitt 

bloggande. 

 

Undantaget från sparsamheten i bloggförfattarnas off-line-sociala liv utgör Vara-i-verkligheten, som, 

enligt bloggen, har ett relativt utbrett drogfritt socialt nätverk och ett välfungerande socialt stöd; från 

sambon, sambons familj, vänner, egen släkt (visserligen på geografiskt avstånd) och professionella ‒ 

inklusive samtalsterapeut, vårdpersonal och tidigare behandlingskontakter. Vara-i-verkligheten tycks 

också använda bloggen bland annat för att stärka bandet med redan existerande sociala kontakter, vilka 

delvis befinner sig på geografiskt avstånd. Därtill har Vara-i-verkligheten ett kontextuellt nätverk, 

bestående av åtminstone skolkamrater och skolpersonal, där exempelvis läraren verkar förmå att ge 

praktiskt stöd, exempelvis genom undervisning utanför ordinarie lektionstid. 

 

Vara-i-verkligheten beskriver själv inget trauma från uppväxtåren, men han nämner i bloggen att han 

hade svårt med koncentrationen när han gick skolan och han beskriver sig själv som en kick-sökare. 
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Av bloggen framgår också att hans föräldrar är skilda, men inte när separationen skedde. Bloggen är, 

för Vara-i-verkligheten liksom för de andra bloggarna i denna studie, betydelsefull som ett medel att 

hantera känslor, en avlastare av psykosocial stress (Heilferty 2009). Men i andra avseenden verkar 

dock Vara-i-verklighetens skrivande snarast motverka en god rehabilitering, exempelvis när han 

försöker bearbeta tidigare händelser genom bloggande, men inte lyckas med att hitta händelsernas 

kronologiska förlopp, vilket den narrativa terapin har funnit är väsentligt för att berättande ska ha en 

läkande effekt. Kanske är det ur rehabiliteringsaspekt inte heller fördelaktigt att han ibland svävar ut 

från nuet in i framtiden? Det skulle exempelvis kunna missgynna att den nya sociala identiteten byggs 

och bekräftas utifrån här och nu. 

 

Kanhända skulle bloggande göra mest nytta för Vara-i-verklighetens rehabilitering om den skedde med 

vissa begränsningar och användes främst till att uttrycka känslor som uppstår i situationer i nuet och 

att hantera tankar på drogsug som uppstår i vardagen. Med tanke på hans redan många aktiviteter och 

diagnosen ADHD skulle det troligen vara en fördel ur bearbetande aspekt att, åtminstone till att börja 

med, undvika att blogga om händelser från drogtiden och senare om en professionell inom behandling 

för beroende personer hjälpte honom med berättarstrukturen när han reder ut tidigare skeenden i sitt 

liv. En risk, utifrån sett, är att bloggen annars får funktionen att ösa en full båt snarare än att hjälpa till 

att ro båten framåt. 

 

7.1 Tillförlitlighet och begränsningar 

En svårighet vid missbruks- och beroendeforskning är själva begreppen. Olika studier använder olika 

definitioner och klara avgränsningar saknas (CAN, 2014). Strävan att tydligt redogöra för hur 

begreppen har använts i uppsatsen (se Bilaga 1 – centrala begrepp) har varit en vilja att motverka den 

vaghet begreppen medför inom forskningsområdets studier. Likaså är teorierna om beroende och 

rehabilitering, inklusive behandling, många och en rehabiliteringsframgång är svår att mäta eftersom 

verkan vanligen har en högst mångfaktoriell förklaring. Detta gäller oavsett om rehabiliteringen sker 

via mediciner, psykosociala samtal, praktisk social hjälp, bloggande eller samtliga tillsammans. Att 

utgå från ett individuellt helhetsperspektiv, det som respektive bloggare berättar om den egna 

beroendekarriären och om hur hen avser att använda och även nyttjar bloggande i rehabiliterande 

syfte, är ett sätt att försöka ta hänsyn till just det fenomenet.  

 

När det gäller bloggar går det sällan med säkerhet veta vem den riktige personen bakom bloggen är. Är 

hen den hen utger sig för? I den här studien skrivs samtliga bloggar under alias. En av bloggarna har 

dock i sin blogg också lagt ut vad som verkar vara personens riktiga namn, samt fullt av bilder. Hen är, 

trots alias, inte speciellt anonym. En annan av bloggarna har inte skrivit ut sitt riktiga namn, men lagt 

ut bilder och rikligt med detaljer om sig själv. De två resterande är relativt anonyma, en saknar helt 

bilder och en har inga personporträtt i bloggen. Går det lita på att det finns en riktig person bakom 
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bloggarna och är deras livsberättelse verkligen upplevd eller är den uppdiktad? Forskningen har gjort 

en generell undersökning av den frågan och funnit att det hos bloggare finns en medvetenhet om att 

det måste finnas en samstämmighet mellan den man är i verkligheten och hur man framställer sig på 

bloggen. Om man förvanskar sig själv och detta avslöjas finns det en överhängande risk att 

uppdagandet sprids till läsare, andra bloggar och kanhända till de man också känner ”in-real-Life” 

(Tan, 2008). Följden kan bli dåligt rykte, förlorad trovärdighet/status/anseende och förlust av vänner, 

en risk få är beredda att ta. Jag utgår därför ifrån att bloggarna i uppsatsen är autentiska, liksom deras 

berättelser. Snarare ser jag det, likt Heilferty (2009), som en fördel, en mer autentisk livsberättelse, 

jämfört med vid en intervju, att informanten genom bloggen själv har format sin utsaga med egna ord.  
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8 FRAMTIDA FORSKNING 

Vad händer om personer med beroende bloggar i rehabiliterande syfte utifrån anpassade och 

begränsade riktlinjer från utbildad missbruks- och beroendevårdspersonal? Teoretiskt skulle en enda 

personal kunna ge emotionellt och informellt stöd, samt förmedla praktiskt stöd, till flera drogfria 

personer, vilket bland annat skulle vara kostnadseffektivt. På området utbildad personal borde också 

kunna bidra med mer reflekterande kommentarer än vad som ofta verkar vara fallet vid öppet allmänt 

bloggande på nätet. Bloggen borde åtminstone kunna vara ett potentiellt tillval för den beroende som 

önskar och behöver, ett kompletterande medel i beroendevården. Troligen skulle bloggande under de 

förutsättningarna främst nyttjas av de yngre beroende, som likt andra unga i sin generation har växt 

upp med den nya digitala tekniken och, enligt redan befintliga studier, uppskattar hälsoinformation via 

nätet (Gunnarsdóttir, 2010). Förmodligen är de därmed inte heller främmande för att motta behandling 

via nätet, något för framtida undersökningar att reda ut. Slutligen, med tanke på att behandling på 

internet redan används, har forskats om och, enligt Fredrik Holländare (2011), har visat sig 

framgångsrikt när det gäller depression och prevention av återfall, borde tanken på organiserad 

internetbaserad behandling via ett bloggnätverk vid beroende vara både verklighetsnära och i tid inte 

långt borta.  
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Fotnoter 

1
 Dödligheten bland narkotikamissbrukare är i jämförelse med normalbefolkningen hög. 

Sammanställningar av nyare Europeiska undersökningar pekar på en överdödlighet om 10–20 gånger 

för starkt beroende narkotikaanvändare, men exakta siffror saknas. Statistik från Socialstyrelsen gör 

gällande att 589 personer avled i Sverige på grund av någon narkotikaexplicit diagnos i Sverige år 

2013. Inget tidigare år har så många narkotikarelaterade dödsfall inträffat. Även alkoholberoende har 

för många ett negativt utfall. 1384 män och 417 kvinnor dog år 2013 nationellt i någon 

alkoholrelaterad  diagnos. Därtill tillkommer olyckor och våldsbrott med dödlig utgång där alkohol 

haft en avgörande inverkan. Den totala omfattningen av alkoholrelaterade dödsfall är således svår att 

bedöma (CAN, 2015). 

2
 kognitiv beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi, motiverande samtal (förkortningen från 

engelskans motivational interwieving), återfallsprevention 

3 
I en jämförelse mellan olika psykosociala metoder har det visat sig behandlingar som utmärks av en 

klar struktur och väldefinierade åtgärder har likartade effekter. Detta gäller exempelvis kognitiv 

beteendeterapi i olika former; ibland kombinerat med motivationshöjande behandling, strukturerad 

interaktionell terapi och strukturerad modern terapi med psykodynamisk referensram. Parterapi och 

anhöriginsatser uppvisar också positiva resultat. Däremot finns inget vetenskapligt stöd för att 

stödjande samtal i kombination med socialkurativa insatser har effekt. 

4 
Psykosociala metoder med framgång vid narkotikaberoende är dels så kallade om lärande 

behandlingsformer, vilka är inriktade på själva beroendet; på att förändra beroendebeteendet via 

beteendeterapi eller manualer och dels psykoterapeutiska metoder, häri ingår bland annat familjeterapi, 

kognitiv terapi och dynamiskt orienterade behandlingar. Psykosociala metoder som däremot inte har 

vetenskapligt dokumenterad effekt är de som endast är stödbaserat inriktade, utan tydlig struktur och 

inte manualbaserade  

5 
Framgångsrik behandling definieras som till exempel; under femtio procent återfall efter ett år 

(Agerberg, 2004).
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BILAGA 1 ‒ centrala begrepp 

Missbruk innebär att en person nyttjar alkohol eller narkotika på ett fysiskt eller psykiskt 

skadligt sett, men ännu inte utvecklat en bestående förändring av hjärnan, ett beroende. 

Blandmissbruk innebär användning av flera olika droger. 

Narkotikamissbruk är ett juridiskt begrepp, vilket också innebär att all bruk av narkotika 

som inte är medicinskt utskriven och intagen i enighet mer korrekt dosering, definieras som 

missbruk. Om en person nyttjar narkotika även i liten mängd är det ändå ett 

narkotikamissbruk. Observera att ”missbruk av narkotika” har en annan betydelse (se ovan). 

Beroende innebär att en person har utvecklat ett kemiskt/fysiskt behov av alkohol och/eller 

narkotika och därmed även ett psykosociologiskt sådant. En diagnostisk definition av 

beroende är något varierande inom vården, avhängigt vilken slags testmanual som nyttjas, 

men exempelvis ges diagnosen när en person uppfyller minst tre av följande kriterier under en 

tolvmånadersperiod; toleransutveckling, abstinens, kontrollförlust av intaget, varaktig längtan 

att minska intaget, betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och återhämta sig 

från drogen, viktiga sociala aktiviteter i familjeliv, yrkesliv och fritidsliv minskas kraftigt 

alternativt överges på grund av drogen eller fortsatt intag trots vetskap om skadliga effekter. 

Ibland talar forskningen om ”tungt missbruk”. I den här uppsatsen används tungt missbruk 

som synonymt med beroende. 

Sug är en stark längtan efter droger, vilket uppstår för den beroende när tillgång saknas. 

Missbruksvärlden är den sociala subkultur i Sverige där narkotika används med allt som 

vanligen följer där av gällande kriminalitet. 

Den konventionella/vanliga/allmänna världen avser det kontext där personer som inte har 

problem med droger befinner sig. 

Droger innefattar alkohol och narkotika. 

Drogfri avser en person som har varit beroende men inte längre använder narkotika och inte 

heller nyttjar alkohol på ett för personen skadligt sätt. 

En allmän/vanlig person i uppsatsen ska hänsyfta till en person som inte har ett beroende. 

Klient är en beroende person som befinner sig på behandlingshem 

Patient avser en beroende person i kontakt med sjukvården; landstinget, kommunens 

beroendevård eller dylikt i privat regi. 

Karriär används i uppsatsen i betydelsen socialt utvecklingsförlopp. 

Genus är liktydigt med sociokulturellt kön. 

  



47 
 

Bilaga 2 ‒ droger; gruppindelning, verkan och skador 

Amfetamin = Centralstimulerande medel. Framställt på kemisk väg. Oftast tabletter eller kapslar, men 

också som pulver att sniffas eller injiceras. Effekt: Kan verka i flera timmar, ökad energi, vakenhet, 

obefintliga hungerkänslor, Skador: abstinens, utmattningskänslor, minskad vikt, sjukdomar till följd av 

näringsbrist. Ryckiga gångrörelser. Vid långvarigt bruk också rastlöshet, misstänksamhet, ångest, 

hallucinationer och paranoia 

Ecstasy = Centralstimulerande medel. Oftast i tablettform. Effekt: euforiska känslor, glad, hyperaktiv, 

men också ibland stark förtvivlan. Ruset varar en till tre timmar. Skador: sämre självkontroll, möjligt 

hetsätande, ångest, hallucinationer, depression, sömnsvårigheter. Vid långvarigt användande; djupa 

depressioner, utmattning 

Kokain = Centralstimulerande medel. Framställt från kokabuskens blad. Sniffas ofta. Kan lösas upp 

och injiceras. En speciell form av kokain är crack, som röks. Effekt: Cirka 30 minuters rus, ökad 

livlighet, energi, känsla av högt välbefinnande, aptitförlust. Skador: näringsbrist till följd av dåligt 

matintag. På lång sikt extrem retlighet, sömnlöshet, paranoia, som värst kokainpsykos. Drogen leder 

ofta till ett starkt, tvångsmässigt psykiskt behov 

Bensodiazepiner =  Lugnande. Vanligen piller, men kan injiceras. Effekt: ångestdämpande, 

muskelavslappnande. Sänker andningsfrekvens, blodtryck och puls. Skador: aggressivitetskänslor, 

våldsamhet, impulsivitet 

Cannabis = Samlingsnamn för hasch och marijuana. Vanligaste narkotikasorten i Sverige och världen. 

Röks ofta. Effekt: Avslappnande. Inledningsvis kan användaren känna sig pratig, men därefter lugn, 

inåtvänd och eventuellt kreativ. Skador: problem med minne, svårt ta sig för något, 

koncentrationssvårigheter, problem lära nytt. På lång sikt sämre korttidsminne, apati eller depression, 

försämrad motorik, ångest och vanföreställningar 

Opioider = Smärtstillande. Ämnen som binder till opiatreceptorerna i hjärnan. Här ingår bland annat 

naturliga opiater; morfin och kodein, vilka utvinns ur växten opiumvallmo och syntetiska opeoider; 

metadon och subutex (buprenorfin). Exempelvis opioiden heroin, röks eller injiceras. Effekt: kraftigt 

rus, stark eufori, nästan kärlekskänslor inledningsvis, därefter mer stillsam eufori. Flera timmar efteråt 

ger opiater en känsla av balans. Skador: starkt beroendeframkallande och stark abstinens. Efter ett tag 

känner användare inte smärta. Ger följdsjukdomar; förstoppning, depression, fobi, ångest, 

personlighetsstörning. 

Hallucinogener = Exempelvis LSD förekommer ofta indränkt i små mönstrade pappersbitar som man 

lägger på tungan. Efter 30 till 60 minuter kommer ruset, men effekterna kan pågå sex till tolv timmar 

efteråt. Flashbacks veckor eller månader efter användning är förekommande. Effekt: ger 

vanföreställningar via syn, hörsel och känsel, dvs upplevelser som känns verkliga men inte är det. 

Skador: ångest, panik, paranoia, psykoser, depressioner, personlighetsstörningar 

Spice = Exempel på nätdrog. Består av torkade växtdelar som röks. Effekter: Likt cannabis, men med 

ett rus som har centralstimulerande effekter. Skador: Minskad muskelkontroll, sämre reflexer, extrem 

trötthet. På sikt också nedstämdhet och ångest. 
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Bilaga 3 ‒ analysmodell 

 

1. Under vilken del i beroende- och rehabiliteringskedjan skrivs bloggen? (Under aktiv 

fas/vändpunkt, behandlingsfas stabiliseringsfas/eftervårdsfas eller vidmakthållandefas) 

 

2. Varför bloggar hen? 

 

3. Är det möjligt att urskilja enskilda händelser viktiga för författarens motivation till ett 

drogfritt liv? Hur förhåller sig dessa händelser till bloggen?   

 

4. Vilken funktion har bloggen?  Har bloggaren några speciella bloggstrategier? 

 

5. På vilket sätt nyttjar bloggaren sin blogg för att skapa sig en ny social identitet som drogfri? 

6. Vad för funktion har kommentarerna? Ger de något socialt stöd? I så fall vilket slags? 

 

 


