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Sammanfattning  

 

Undersökningen grundar sig på fyra personer berättelser kring sina erfarenheter om vad de 

anser vara hjälpsamt i processen ut ur missbruket. Undersökningen bygger på en kvalitativ 

metod med semi-strukturerade intervjuer. Den empiriska datan har sedan kopplats till 

vetenskaplig data i anknytning till ämnet. Resultaten visar på att människor som använder 

sinnesförändrande substanser inte är något nytt fenomen, det har förekommit under historiens 

gång. Idag är alkohol- och drogmissbruk den vanligaste och mest allvarliga 

sjukdomstillståndet. Undersökningen visar också på att det är väldigt få som väljer att söka 

hjälp för sitt missbruk men de som väl tar steget har på ett eller annat sätt hamnat på den 

personliga botten. För att sedan ta sig ur och bibehåll friheten från missbruket krävs det inte 

bara behandling, det är också viktigt med den egna motivation och stöd från det sociala 

nätverket.  
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Inledning 

Bruk av sinnesförändrande substanser är inget nytt fenomen utan har förekommit i de flesta 

samhällen under historiens gång. I dagens samhälle är användandet av alkohol och droger så 

stor att det klassificeras som missbruk och beroende och har karaktären av ett socialt problem 

som man kan stöta på nästan var som helst, bland vänner och släkt, på sin arbetsplats och i 

media (Johnsson, 2009). 

2009-2011 gjordes en missbruksutredning i Sverige där man gjorde en statlig översyn av hur 

missbruks- och beroendevården ser ut i Sverige. Denna utredning visade på att totalt 780 000 

personer över 18 år har ett missbruk eller ett beroende av alkohol. Vidare visade utredningen 

på att det finns cirka 29 500 personer, över 18 år, som har en problematisk 

narkotikaanvändning, det vill säga personer som har en narkotikadiagnos inom hälso- och 

sjukvården alternativt ha klassats som grava narkotikamissbrukare inom kriminalvården 

(Socialstyrelsen, 2015). 

Alkohol- och drogberoende är det vanligaste och det mest allvarliga sjukdomstillståndet. En 

beroendesjukdom kan drabba vem som helst och det är viktigt att komma ihåg att det inte är 

den drabbades fel att han eller hon drabbas. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte 

heller är familjens sätt som de hanterar den sjuke som gör att han eller hon dricker eller drogar 

(Mattzon, 2007).  

Av alla människor som idag lider av ett beroende så avstår de flesta från att söka hjälp. Detta 

kan bero på skamkänslor och förnekelse, men kan även handla om känslan att misströstan för 

att göra något åt problemet. Det händer också alltför ofta att vänner, anhöriga och 

arbetskamrater väljer att inte se problemen alternativt minimera problemen i någon slags 

missriktad solidaritet som i sig kan bottna i rädsla och okunskap (Mattzon, 2007). 

När det kommer till behandling av missbruk och beroende så finns det stora praxisskillnader i 

landet och tillgängligheten till olika typer av psykosocial behandling är begränsad på vissa 

håll. Psykosocial behandling innebär metoder och tekniker som ska förändra och bearbeta den 

enskildes problembeteende. Dock har jämförelser och tillsynsaktiviteter av Socialstyrelsen 

visat på att det under de senaste åren skett en förbättring i missbruks- och beroendevården, 

framförallt när det gäller metodkompetens, samverkan och uppföljning. Dock finns det 

fortfarande stora skillnader och när det kommer till alkoholberoende når vården endast en av 

fem personer och då i huvudsak de med sociala problem (Socialstyrelsen, 2015). 

Det finns olika förklaringsmodeller och teorier kring varför vissa individer blir missbrukare 

samt vilka faktorer som leder till att de kan missbruka. För alla individer är syftet med att 

använda droger olika, en del provar vid enstaka tillfällen för att de är nyfikna medan andra 

fortsätter. De flesta som missbrukar har i början av sitt missbruk haft positiva upplevelser och 

det har varit förknippat med fest, umgänge och nöjesliv. Efter hand förändras dock detta och 

funktionen av drogen går från att ha varit en tillfällig verklighetsflykt till att bli en central del 

i individens liv (Johnsson, 2009). 

Tolvstegsbehandling, kognitiv beteendeterapi och motivationshöjande behandling är de 

metoder som har bäst bevisad effekt på missbruk och beroende. Men eftersom få 
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professionella kan erbjuda mer än en av dessa psykosociala behandlingsformer gör att vården 

inte uppfattas som attraktiv av alla grupper. Vilket gör att det är många som inte får den hjälp 

som de behöver. Det är viktigt att missbruks- och beroendevården kan erbjuda ett brett utbud 

av behandlingsmetoder samt att de anpassas till den enskilda individens förutsättningar. Det 

är viktigt att individen får delta i beslut om behandling eftersom de bidrar till att följsamheten 

till behandlingen ökar (Socialstyrelsen, 2015). Men att övervinna ett missbruk eller ett 

beroende är en långsiktig process som är beroende av personliga värderingar och sociala 

resurser samt det sociala nätverket. Den som söker hjälp för att bryta med sitt missbruk eller 

beroende motiveras av en önskan om befrielse från den stress och de påfrestningar som ett liv 

i missbruk och beroende för med sig (Blomqvist, 2002). 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vad som är hjälpsamt i processen för att 

ta sig ut ett missbruk/beroende och sedan fortsätta vara fri från missbruket/beroendet. 

-Vad gjorde att steget mot uppbrott togs enligt intervjupersonerna? 

-Vad var hjälpsamt för att ta sig ur missbruket/beroendet enligt intervjupersonerna? 

-Vad är hjälpsamt för att fortsätta vara fri från missbruket/beroendet enligt 

intervjupersonerna? 

 

Metod 

Eftersom mitt syfte är att undersöka vad en grupp f.d. missbrukare anser varit hjälpsamt vid 

ett uppbrott, samt efter ett uppbrott, från sitt missbruk har jag valt en kvalitativ metod 

eftersom det är en forskningsstrategi som lägger fokus på ord, inte på kvantifiering, vid 

insamling och analys av data. Utgångspunkten i en kvalitativ forskning är att den är 

tolkningsinriktad, vilket innebär att vikten ligger på hur deltagarna i undersökningen tolkar 

verkligheten. I och med det anser jag att den kvalitativa metoden är bättre lämpad, än en 

kvantitativ ansats, till denna undersökning (Bryman, 2001).  

Jag har i min undersökning utgått ifrån en induktiv ansats vilket innebär att generella 

slutsatser dras utifrån enskilda fall och genom observationer och erfarenheter söks det fram en 

slutsats. Jag har utgått ifrån tanken att olika faktorer spelar in vid uppbrott från missbruk, 

både under och efter uppbrottet. Utifrån den tanken har jag sedan samlat in material för att 

jämföra dessa och sedan dra en slutsats (Fejes & Thornberg, 2015). 

 

Datainsamling 

Jag har valt att göra semi-strukturerade intervjuer där jag använt mig av en intervjuguide, som 

jag konstruerat innan intervjuerna, bestående av tre olika teman. Inom varje tema fanns 

förslag på frågor (Bilaga 1). Vid semi-strukturerade intervjuer är intervjuprocessen flexibel 
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och respondenterna har en stor frihet till att forma svaren på sitt sätt. Frågorna som ställs 

behöver inte ställas i någon viss ordning och det finns utrymme att ställa frågor som inte ingår 

i intervjuguiden. Genom att använda semi-strukturerade intervjuer finns det ett visst mått av 

struktur, vilket krävs för att kunna göra en jämförelse om en undersökning rymmer flera 

historier (Bryman, 2001). 

 

Urval, avgränsningar och bortfall 

För att undersökningen inte skulle bli för stor har jag valt att göra vissa begränsningar. Det 

första jag gjorde var att bestämma antalet intervjuer jag skulle göra. Jag valde att göra fyra 

intervjuer, dels för att det var maxantalet som jag skulle hinna med att intervjua och 

transkribera, men också för att få en jämnare föredelning mellan könen. Sedan skrev jag ner 

fyra kriterier som jag ansåg som viktiga för att delta i underökningen: 

1. de har erfarenhet från ett missbruk av alkohol och/eller narkotika 

2. de har hittat en väg ut ur sitt missbruk 

3. de har en alkohol- och/eller drogfrihet som har varat minst sex månader 

4. de har en stabil tillvaro och socialt fäste i samhället genom arbete/studier och boende 

För att komma i kontakt med de personer som passade in på kriterierna valde jag att göra ett 

bekvämlighetsurval. Att göra det valet kan bero på olika faktorer till exempel tillgänglighet på 

personer eller som en följd av att olika restriktioner finns, till exempel att organisationen 

kräver att få välja ut intervjupersoner (Bryman, 2001). Jag gjorde det valet på grund av den 

sekretess som finns mellan klienter och behandlare inom öppenvården. För att inte bryta mot 

sekretessen kontaktade jag därför personalen på öppenvårdsmottagningen som sedan valde ut 

och kontaktade de personer som de ansåg passa in på kriterierna. Eftersom personalen 

kontaktade intervjupersonerna först och frågade om de ville medverka innan jag sedan 

kontaktade dem angående tider för intervjun fick jag inget bortfall.  

 

Analysmetod  

Efter intervjuerna var gjorda transkriberade jag dem, med andra ord skrevs 

intervjupersonernas utsagor ner, eftersom det underlättar vid en noggrannare analys av vad 

intervjupersonerna sagt. Sedan analyserades materialet utifrån en tematisk innehållsanalys 

vilket innebär att jag först försökte hitta relevanta subteman, utifrån mina tre teman: innan 

uppbrottet, uppbrottet och efter uppbrottet (Bryman, 2001). Genom att fokusera på dessa 

subteman kunde jag finna likheter intervjupersonerna emellan som jag sedan kunde koppla till 

de teoretiska utgångspunkterna.  

 

Tillvägagångssätt 

Under utbildningstiden väcktes intresset för missbruk fram och visste tidigt att jag ville skriva 

uppsats som på något sätt behandlade missbruk. När jag sedan kommit fram till mer exakt vad 
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jag vill att min uppsats skulle handla om började jag med att skriva syftet samt de 

frågeställningar jag tyckte var relevanta. Innan intervjuerna arbetade jag fram en intervjuguide 

med tre olika teman samt frågor under varje tema. Jag kontaktade sedan personalen på 

öppenvården som i sin tur kontaktade de respondenter som var tänkta att jag skulle intervjua. 

När respondenterna accepterat frågan om att delta tog jag kontakt med dem via telefon. Jag 

förklarade vad syftet med uppsatsen var samt att det var frivilligt att delta och att de när som 

helst kunde avbryta om de så önskade. Innan telefonsamtalet avslutades fick de själva välja 

den plats och tid som passade dem för att genomföra intervjun.  

Jag började varje intervju med att presentera mig samt, än en gång, informera om syftet med 

intervjun och uppsatsen samt hur uppsatsen kommer att publiceras när den är klar. Jag gick 

igenom konfidentialitetskravet för att förtydliga om anonymiteten (Vetenskapsrådet, 2002). 

Jag förklarade att jag kommer att spela in samtalen och transkribera dem, detta för att det ska 

bli lättare att plocka ut det som är väsentligt för frågeställningarna. Till sist påpekade jag, än 

en gång, att det var frivilligt att delta och att de alltid kunde avsluta deltagandet.  

Alla intervjuer skedde på platser som respondenterna själva valt och kände sig bekväma med. 

Några intervjuer skedde i hemmet hos respondenten medan några skedde i ett samtalsrum på 

den öppna mottagningen.  

Vid mina intervjuer använde jag mig av en semistrukturerad intervjuguide med tre olika 

teman: 1) Innan uppbrottet, 2) Uppbrottet och 3) Efter uppbrottet (Bilaga1). Under varje tema 

valde jag att ha frågor som stöd i intervjuerna. Flera gånger blev det även följdfrågor, som 

inte stod med i guiden. Varje intervju varade 40-55 minuter och spelades in på telefon. Efter 

intervjuerna var gjorda bearbetades materialet först genom transkribering och sedan genom en 

analys av materialet. 

 

Etiska aspekter 

Jag har med hjälp av Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2001) tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att intervjupersonerna informeras om syftet med den aktuella 

undersökningen. De ska även veta att deras deltagande i undersökningen är frivilligt och att 

de har rätt att avbryta när som helst. Samtyckeskravet innebära att intervjupersonerna själva 

har rätt att bestämma över sin medverkan (Bryman, 2001). Innan intervjuerna skickade jag ett 

brev, via personalen på öppenvården, till berörda respondenter där jag meddelade dem om att 

det är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Jag har även 

meddelat att de under intervjuns gång kan avbryta när som helst samt vad som är syftet med 

intervjun och uppsatsen. 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in om enskilda personer enbart får 

användas till undersökningsändamålet. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 

intervjupersonerna ska behandlas med konfidentialitet och personuppgifter måste förvaras på 

ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt dem (Bryman, 2001). Eftersom intervjuerna 
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spelades in informerades respondenterna om att det endast är jag som kommer att lyssna till 

intervjuerna samt läsa de transkriberade intervjuerna. Efter uppsatsen är klar kommer 

inspelningarna och transkriberingarna att förstöras. Respondenterna fick även information om 

att de uppgifter som kommer fram under intervjun endast kommer att användas för att skriva 

uppsatsen. Jag avidentifierade även intervjupersonerna genom att ge dem figurerade namn, 

inte nämna specifikt var de kommer ifrån eller var de bor. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om i vilken utsträckning de metoder som använts i forskningen verkligen 

undersöker det som man avser att undersöka Jag anser att validiteten är god den information 

jag fått från litteratur samt genom de frågor som jag ställt respondenterna som medverkat. Det 

finns även en överensstämmelse mellan intervjuerna och den tidigare forskningen (Bryman, 

2001).  

Reliabiliteten, vilket innebär i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas av någon 

annan, kan vara svår att mäta. Detta eftersom en kvalitativ studie kan påverkas av olika 

sociala faktorer (Bryman, 2001). Men genom ett tydligt syfte med tydliga frågeställningar har 

jag försökt stärka reliabiliteten i uppsatsen. Även en tydlig redovisning av urval och 

tillvägagångssätt ökar reliabiliteten. Däremot kan reliabiliteten i undersökningen minska 

något i och med att intervjupersonerna visste sedan innan vem jag var vilket kan bidra till att 

de kände att de kunde prata med mig. Skulle någon helt främmande person fråga samma 

personer samma sak är det inte säkert att de skulle acceptera att göra intervjun. 

Enligt Bryman (2001) är det omöjligt att generalisera studier gjorda genom 

bekvämlighetsurval  till andra sociala miljöer och situationer eftersom intervjuerna görs med 

ett få tal personer inom ett visst område. Men med tanke på resultaten i undersökningen 

tänker jag mig att det finns en viss generaliserbarhet i undersökningen eftersom alla personer 

som ska ta sig ur ett missbruk till viss del har samma faktorer runtomkring som påverkar 

uppbrottet. Men samtidigt är alla människor olika och betydande faktorer kan vara olika även 

om de för intervjupersonerna i denna undersökning var mer eller mindre samma. 

 

Terminologi 

Beroende: ”Beroende av en drog enligt DSM-IV innebär ett maladaptivt substansbruk som 

leder till klinisk signifikant funktionsnedsättning eller lidande. Minst tre av följande kriterier 

ska vara uppfyllda under loppet av en och samma tolvmånadersperiod: 

1. Tolerans, som kommer till uttryck i antingen behov av större dos av drogen för att nå 

samma effekt, eller påtaglig minskad effekt av samma dos. 

2. Abstinens, som visar sig antingen för drogen specifika abstinenssymtom när tillförseln 

avbryts, eller i intag av drogen eller annan liknande drog för att lindra eller ta bort dessa 

symtom. 

3. Intag av drogen i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs. 

4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att minska eller kontrollera intaget. 
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5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa drogen, konsumera den, och hämta sig från 

användning av den. 

6. Viktiga aktiviteter (socialt, yrkesmässigt och på fritiden) överges eller minskas på grund av 

droganvändningen. 

7. Fortsatt användning av drogen trots vetskap om att den orsakat eller förvärrat kroppsliga 

eller psykiska besvär (Agerberg, 2004, s. 35). 

Missbruk: ”Missbruk av en drog enligt DSM-IV innebär ett maladaptivt substansbruk som 

leder till klinisk signifikant funktionsnedsättning eller lidande. Minst ett av följande kriterier 

ska vara uppfyllt, upprepat eller varaktigt, under en och samma tolvmånadersperiod: 

1. Upprepad droganvändning som leder till att personen misslyckas med att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 

2. Upprepad användning av drogen i situationer som medför risk för fysisk skada, exempelvis 

vid bilkörning eller arbete med maskiner. 

3. Upprepade kontakter med rättvisan som följd av droganvändningen. 

4. Fortsatt droganvändning trots ständiga eller återkommande sociala eller mellanmänskliga 

problem. 

Symtomen ska dock aldrig ha uppfyllt kriterierna för beroende av denna substans.” 

(Agerberg, 2004, s. 36). 

AA/NA: Anonyma alkoholister och anonyma narkomaner är självhjälpsgrupper som erbjuder 

stöd till personer med missbruk och beroende. 

Droger: I uppsatsen betyder droger både alkohol och narkotika. 

Öppenvård: personalen arbetar med individuellt anpassat stöd. Det kan till exempel vara 

samtal (i grupp eller enskilt), dokumentation av drogfrihet (urinprov, Alcometerblåsning), 

läkemedelsbehandling och abstinensbehandling.  

 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Dagens missbruk är ett större problem är det var tidigare eftersom det berör fler människor. 

Inom missbruksvården räknar man med att det är cirka 10 procent av Sveriges befolkning som 

har missbruksproblem och att fyra till fem procent av de som är anställda på arbetsplatser runt 

om i landet skulle behöva hjälp för att ta sig ur missbruket men det är bara en procent av 

dessa som söker hjälp. Svårigheterna med att komma åt missbruket har flera orsaker bland 

annat bristen på uppmärksamhet både bland allmänhet men även hos politiker och 

massmedia. Men den viktigaste anledningen till att missbrukare inte söker hjälp är förnekelse, 

och förnekelsen har ofta sin grund i en föråldrad syn på vad missbruk är, att den som är 

missbrukare saknar ryggrad och har fel karaktär samt dåligt känsla för etik och moral. Detta är 

ett synsätt som är viktigt att få bort för så länge det lever kvar kommer många människor att 

leva kvar med ett destruktivt missbruk. De flesta som missbrukar söker hjälp först när 

situationen är akut och då kan det handla om rattfylla, bråk i hemmet eller medicinsk följd på 

grund av missbruket (Mattzon, 2007).  
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En undersökning gjord av Blomqvist (2002) visar på att personer som sökt behandling och 

vård för sitt missbruk ofta var motiverade att söka hjälp på grund av ekonomiska-, relations- 

eller arbetsrelaterade problem medan den personliga integriteten och rädslan för att bli 

stämplad var vanliga hinder vid vårdsökande. Undersökningen visade också på att de allra 

flesta såg den egna viljestyrkan, stöd från familjemedlemmar och andra närstående samt 

behandlingsform som viktiga, och avgörande, både under och efter uppbrottet från missbruket 

(Blomqvist, 2002). Vägen ut ur missbruk påverkas till stor del av individens personliga och 

sociala resurser, hans eller hennes tillgång till stärkande sociala nätverk samt tillgången till 

alternativ för missbruket, gällande upplevelse och livsstil (Blomqvist & Cameron, 2002). 

Det framgår i flera undersökningar att det är ett väldigt vanskligt projekt att ta sig ur ett 

missbruk och forskning inom missbruksvården visar på att misslyckanden är vanliga. Det 

finns dock missbrukare som lyckas bryta sig loss från missbrukslivet för att sedan varaktigt 

bli fri från sitt missbruk och även socialt integrerade, det vill säga att de lever ett vad man 

kallar för normalt liv (Kristiansen, 2000). 

 

Vägen till ett annat liv 

När man pratar och diskuterar kring orsaker bakom att en individ kan sluta missbruka så finns 

de en tendens att man reducerar orsakerna till en eller några faktorer/händelser. Men vägen ut 

ur ett missbruk är en mångfasetterad process som bygger på interaktion mellan individen och 

den sociala och kulturella omgivning som individen lever i (Johnsson, 2009). Bakomliggande 

orsaken till varför en individ väljer att lämna missbrukslivet varierar från individ till individ 

detsamma gäller på vilket sätt man tar sig ur missbruket (Kristiansen, 2000). 

Även om det finns enskilda händelser, till exempel att man träffar någon som blir 

betydelsefull, som kan vara väldigt betydelsefulla för att ta sig ur missbruket så krävs det ändå 

att det sker i ett socialt sammanhang som ger de förutsättningar som krävs för att man ska 

kunna förändras. Det handlar om olika stärkande och positiva faktorer som måste 

sammanfalla tidsmässigt, till exempel att man får arbete och bostad. Det är också viktigt att 

man bygger upp relationer till andra människor som accepterar och respekterar den nya 

livsstilen, och där missbruket inte längre är en central aktivitet (Johnsson, 2009). 

Kristiansen (2000) tar upp fem steg som en missbrukare måste passera för att ta sig ur 

missbruket, för det första så måste uppfattningen om drogerna och missbrukslivet förändras, 

vilket innebär att man ser de negativa konsekvenserna som drogerna och missbrukslivet ger 

och att man inser att man måste förändra sitt liv. För det andra så måste man förändra sitt 

handlingssätt till drogerna vilket syftar till vikten av att sluta, eller minska, med drogerna samt 

att utveckla olika strategier för att stå emot suget efter drogerna. Tredje steget är att bryta sig 

loss från missbrukslivet. Det kan innebära stora svårigheter för en individ som vill sluta 

missbruka om kontakt med personer som fortfarande missbrukar fortsätter. Det fjärde steget 

innebär att man har sociala kontakter som ger stöd i strävan mot att förändras. Det handlar om 

att det är viktigt att man tar emot stöd från anhöriga eller andra närstående, samt att man 

eventuellt även byter umgängeskrets. Det femte, och sista steget, är att man etablerar sig i det 

drogfria livet (Kristiansen, 2000). 
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Den personliga botten 

Vanligtvis medför ett missbruk, med tiden, negativa konsekvenser när det kommer till det 

sociala, ekonomiska, fysiska och psykiska. Ofta anges olika typer av negativa konsekvenser 

som skäl för att en missbrukare beslutar sig för att lämna missbruket. Det kan i vissa fall 

handla om att individen känner sig psykiskt och/eller fysiskt utmattad och därmed inte orkar 

upprätthålla missbruket. Det kan också handla om att missbruket skapar problem i relationen 

till familjemedlemmar eller andra närstående. Ett centralt begrepp med anknytning till 

negativa konsekvenser som skäl för att lämna missbrukslivet är ”the rock bottom” och kan 

beskrivas som en existentiell kris då individen upplevs befinna sig på ett personligt bottenläge 

på grund av missbruket, och inser att en förändring av livet måste ske. Det finns ingen given 

punkt för vad som är den personliga botten, det är en subjektiv upplevelse som för många 

upplevs som mycket obehaglig (Kristiansen, 2000). 

 

Behandling 

Vad som räknas som behandling av missbruk kan diskuteras men det kan ses som ett begrepp 

som har som ändamål att ge missbrukare det stöd de behöver för att sluta missbruka. Inom 

missbruksvården finns det en mängd olika behandlingsformer. Det som skiljer dem åt är 

metodmässiga och behandlingsideologiska skillnader som bland annat om behandlingen sker 

med tvång eller frivillighet, vilken tidsmässig ram den har, vilken målgrupp den riktar sig mot 

samt om den sker på institution eller i öppenvård. Det finns ingen metod som är överlägsen 

den andra för alla klienter (Kristiansen, 2000). 

För att människor med missbruk ska kunna förändra sina liv och bli drogfria så kan det ofta 

bli en diskussion om vilken vård som passar bäst. Vård och behandling är viktiga för individer 

som ska ta sig ur ett missbruk men om man ser till vad som krävs för att en individ ska bli 

socialt integrerad så blir behandlingen bara en liten del i en lång process. En process som 

startade innan behandlingen och som avslutas långt efter. Det finns även de som slutar 

missbruka utan hjälp från någon behandling (Johnsson, 2009). 

Det finns forskning som visar på olika gemensamma faktorer för att en behandling ska ge gott 

resultat. Dessa faktorer har inte någon direkt koppling till behandlingsmetoden utan handlar 

om hur klienten uppfattar behandlingen och om interaktionen mellan klienten och den som 

behandlar. I en analys av olika behandlingar fann man fyra kännetecken för en framgångsrik 

behandling; för det första måste det finnas en känslomässig och förtroendefull relation mellan 

klienten och behandlaren. För det andra bör behandlingen bedrivas i en miljö som är läkande 

och där klienten känner en trygghet och kan utvecklas. Det tredje kännetecknet utgår från att 

det finns en förklaringsmodell som ger klienten en trovärdig förklaring på problemen och hur 

de ska lösas. Och för det fjärde så ska behandlingen innehålla ett förfaringssätt som både 

klienten och behandlaren deltar i och som båda anser som meningsfulla för klientens 

utveckling. Av dessa fyra kännetecken är det den första faktorn som är viktigast, och 

dessutom en förutsättning för de andra faktorerna (Johnsson, 2009). 
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Människor som varit missbrukare men som lämnat det livet bakom sig berättar ofta att de 

genomgått flera olika behandlingar innan de så småningom blev drogfria. De kan vara 

motiverade att leva ett liv utan missbruk när de påbörjar behandlingen för att sedan efter 

behandlingen halka tillbaka in i missbruket igen. Detta betyder inte att själva behandlingen 

var dålig utan det visar snarare på betydelsen av vad som sker efter behandlingen. För om en 

individ, efter behandlingen, hamnar i samma sociala miljö som före behandlingen är risken 

för återfall stor, oavsett hur bra och effektiv behandlingen var. Betydelsen av stöd och 

uppbackning samt andra positiva incitament efter behandlingen är väldigt viktig (Johnsson, 

2009). 

 

Sociala nätverk och stödjande relationer 

Ett övergripande begrepp för alla olika relationer individer har i sina liv är sociala band. Det 

innefattar relationer till familjen, vänner, arbetskamrater och mer distanserade relationer som 

till exempel till olika professionella kontakter. Sociala band är en social konstruktion för att 

beskriva och förstå processer och relationer människor emellan och mellan individer och 

samhälle. Man kan inte se de sociala banden med dem finns där och de har effekter på vårt 

handlande, varande och vårt emotionella liv. De sociala banden är grunden till den självkänsla 

och självbild som vi utvecklar och genom interaktion men andra så skapas vårt själv. Dessa 

band är inte statiska utan förändras över tid genom att nya bildas, gamla löses upp och några 

finns kvar (Johnsson, 2009).  

Eftersom vägen ut ur ett missbruk kan vara lång och krokig underlättar ett socialt band med 

ett stabilt nätverk processen att bli fri från sitt missbruk (Mattzon, 2007). Stödjande och 

meningsfulla relationer till andra är ett centralt element för att bygga upp ett missbruksfritt 

liv. Medan ensamhet och funktionslöshet är faktorer som starkt försvårar uppbrottet. Ett 

socialt nätverk kan erbjuda känslomässigt och praktiskt stöd, både när det gäller kritiska 

situationen och omfattande livsproblem men även i vardagliga situationer. Men att det finns 

ett socialt nätverk innebär inte per automatik att det finns stöd. Missbrukande individer som 

står inför ett uppbrott har sällan särskilt många att vända sig till när de behöver det och det 

stöd som de får kommer med många reservationer. Närstående som befinner sig utanför 

missbruksvärlden kan dock vara en stor resurs för att tackla de problem och de kriser som 

förknippas med den första tidens drogfrihet och på sätt underlätta för individen när broarna till 

missbrukslivet ska rivas (Fahlke, 2012).  

Genom att upprätta sunda relationer så kan en missbrukare klara av att besegra missbruket. 

För många är den första tillfredställande relationen den som de skapar i självhjälpsgrupperna. 

I tillfrisknandet behövs sunda relationer till andra tillfrisknande missbrukare, men även till 

den andliga sidan hos sig själv, vänner och familj och så småningom till det samhälle som vi 

lever. Individer i en sund relation stödjer varandra aktivt och gör sitt bästa för att hjälpa den 

andra med det som hon eller han vill med livet (Nakken, 1996). Kanske är det därför, vilket 

visats i en rad undersökning, det är vanligt att de som varit missbrukare väljer att engagera sig 

i religiösa eller ideologiska organisation, som till exempel AA. För individer som varit 

missbrukare innebär ett engagemang i denna typ av verksamheter att de kommer in i sociala 



 
 

10 
 

sammanhang där de inte behöver dölja sin bakgrund och de möter människor som accepterar 

dem som de är. Det ger också en övertygelse om att förändring är möjligt (Kristiansen, 2000). 

För, som sagt, i slutändan så är den mest grundläggande funktionen ett socialt nätverk har är 

just att tillgodose behovet av tillhörighet och gemenskap (Fahlke, 2012). 

 

Resultat  

Amanda 

Amanda är 53 år och kommer från en stad i norra Sverige, men har bott i annan stad sedan 

hon var åtta år. Hon är ensamstående och har tre barn och fyra barnbarn. Amanda är för 

tillfället sjukskriven men ska snart börja arbetsträna, vilket hon ser framemot väldigt mycket. 

På fritiden gillar hon allt som har med inredning att göra samt att gå promenader.  

Amanda har genomgått en behandling, på en institution i samma stad som där hon bor, där de 

arbetade efter Minnesotamodellen. Just nu går Amanda på öppenvårdsbehandling, en gång i 

veckan, i stan där hon och hennes behandlare arbetar med de tolvstegen.  

Amanda har vid intervjutillfället varit nykter i 10 månader.  

 

Innan uppbrottet 

Amanda var 14 år när hon kom i kontakt med alkohol första gången. Hon hade mycket äldre 

kompisar som drack samt att en av kompisarnas föräldrar var alkoholister. På så sätt fick de 

tag på alkohol. Genom att dricka alkohol kom modet fram vilket gjorde att hon vågade prata 

med pojkar.  

Amanda hade aldrig under sin missbrukartid problem med det kriminella, däremot kunde hon 

ibland köra bil dagen efter att hon druckit. Amandas dåvarande sambo var även han 

missbrukare och de brukade dricka en hel del hembränt. 

När det kom till Amandas vänner så försvann alla de vänner som bara social drack, både 

genom att de tog avstånd men även genom att Amanda tog avstånd från dem. Så det slutade 

med att Amanda bara umgicks med personer som drack lika mycket som henne. När hon 

sedan träffade sin dåvarande sambo, som hon var tillsammans med i sju år, så ledde det till att 

hon kände att det var okej att dricka eftersom han också drack.  

”…det var ju som fritt fram att dricka hela tiden, så ofta man ville… det var ju när barnen 

kom som man försökte hålla det… men dom märkte det ju… det blev mycket tjafs å sånt 

dära…” 

Amandas drickande eskalerade i samband med att hennes syster tog livet av sig för 10 år 

sedan, Amanda började då dricka varenda dag. Tidigare försökte hon hålla sig till helgerna 

men hon tappade tillslut kontrollen. 
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”…det var som att vi vågade mer och gränserna suddades ut… jag orkade inte jobba nå 

mer… det var dittan och dattan och problem med psyket jag fick sånna här självmordstankar, 

så då sökte jag hjälp…” 

För 11 månader sedan kom vändpunkten. Amanda var på nere och hälsade på sin dotter som 

var på ett behandlingshem i södra Sverige. Under besöket pratade hon med en terapeut som 

berättade om sitt liv och Amanda kände som att det var henne terapeuten pratade om. Amanda 

kände att hon inte hade något att leva för och att hon inte orkade längre och bestämde sig där 

och då för att söka hjälp när hon kom hem igen.  

”…familjen och min livslust var borta och det förstod jag när jag hörde terapeuten prata… 

då förstod jag varför min livslust var borta för att leva med ständig skuld ångest och skam tär 

på en… så då förstod jag som vad det handlade om… 

 

Uppbrottet 

Amanda fick tid direkt på den öppna mottagningen som sedan ordnade så att hon kunde åka 

på behandlingshem. Eftersom Amanda själv fick välja vilken behandling hon vill ha men var 

jätte rädd och nervös över att inte klara av det. Men hon bestämde sig för att vara öppen och 

ta in tolvstegsprogrammet som hon redan var bekant med, och tyckte var bra, eftersom både 

hennes dotter son hade varit på samma behandlingshem tidigare. Institutionen låg nära 

familjen vilket Amanda tyckte var bra. När man är på behandling är det mycket olika saker 

man måste jobba med och det var en väldigt jobbig period för Amanda.  

”…det som höll mig kvar och räddade mig var barnen och barnbarnen… jag hade så mycket 

ångest och ingen livslust… mycket handlade om att rädda mig själv och att göra livet bra för 

mina barn igen…” 

Amanda började gå på den öppna mottagningen på samtal och för att ta antabus. Men hon 

kunde aldrig erkänna att hon var alkoholist, bara att hon hade problem, och hon kämpade på 

vita knogar för att hålla sig nykter. Men även fast hon åt Antabus så började hon om att 

dricka. Det är fyra år sedan och hon höll sig nykter i åtta månader. 

”…jag hade inte rätta tänket då… jag tänkte nog att om jag håller mig nykter en längre tid så 

kan jag säkert börja social dricka igen… men det gick ju inte… det blev bara värre… och 

efter någon månad när jag börjat dricka igen så hade jag ingen kontroll mer…” 

Familjen var under uppbrottet en viktig del för Amanda. Men även hennes val av behandling 

var för henne en viktig del. Eftersom hon valde en behandlingsform som innefattade de 

tolvstegen så fick Amanda arbeta väldigt mycket med sig själv. Även personalen på 

behandlingshemmet ser Amanda som viktiga. För henne hade det en stor betydelse att ha 

någon som hon kunde gå och prata med och känna tillit till. När Amanda senare lämnade 

behandlingshemmet fick hon en sponsor som hon är jätte glad att hon har. Det är en person 

som Amanda verkligen känner förtroende för och som hon kan prata med om allt möjligt.  
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”…jag har fått världens bästa sponsor… hon känner jag verkligen förtroende för och kan 

ringa när som helst och vi träffas… å hon ser ofta när jag behöver lugn och ro och inte bör 

jobba så hårt i stegen…” 

När det kommer till den egna viljan anser Amanda att den har betytt allt för utan den så skulle 

hon inte klarat av det.  

”…men den har ju betytt allt, hade jag inte haft den så vet jag ju inte om nånting hade 

funkat… utan den hade jag inte gått på mina möten, jag hade inte pratat med någon när det 

känts jobbigt och jag hade druckit för länge sen… så den egna viljan och viljan att ta hjälp 

när det är jobbigt, den betyder ju allt att ha som kombination…” 

 

Efter uppbrottet 

Amanda har nu varit nykter i 10 månader, hon går på samtal på den öppna mottagningen en 

gång per vecka samt minst ett möte, oftast två, per vecka på AA. Sedan går hon även på 

eftervård på behandlingshemmet en gång i veckan samt har regelbunden kontakt med sin 

sponsor. Amanda känner själv att det är bra att hon har så mycket att göra, och att hon 

dessutom kan gå på fler möten om hon skulle känna behov av det gör att hon fortsätter att 

kämpa på.  

För att Amanda ska fortsätta vara nykter anser hon att samtalen hon går på varje vecka är en 

viktig del just nu. Hon säger själv att hon kommer gå på AA möten resten av livet men att hon 

inte vet hur länge hon kommer gå på den öppna behandlingen. Den egna viljan ser Amanda 

också som väldigt viktigt för att fortsätta det nyktra livet. 

”…AA möten kommer jag fortsätta med hela livet, minst en gång per vecka… kanske att det 

blir glesare men jag kommer aldrig att sluta helt… hur länge kontakten med min behandlare 

kommer hålla i sig vet jag inte men just nu känner jag att jag behöver ha enskilda samtal med 

henne ibland… hon är väldigt viktig…” 

”…den är också väldigt viktig… det går ju inte utan min egen vilja… dom säger att man ska 

lägga bort den egna viljan men öhh har man inte viljan att försöka åtminstone och kämpa så 

funkar det ju inte…” 

Kontakt med människor man litar på och som man får ut något av är jätte viktigt för Amanda. 

Hon har valt bort massor med personer eftersom de bara tog energi från henne. Vidare tycker 

hon att det är viktigt att man finns där och stöttar varandra samt att man tar hand om sig själv. 

Amanda säger att om man går emot sin egen vilja så blir det fel och då kan man lätt trilla 

tillbaka. Amanda börjar mer och mer hitta sig själv eftersom den person hon en gång var är 

borta. 

”…den jag varit under så många år gillar jag inte… vill aldrig tillbaka dit igen…” 
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Björn 

Björn är 54 år och kommer ursprungligen från en stad i mellersta Sverige med bor nu i annan 

stad sedan 1991. Han är singel/särbo sedan 10 år och har fem barn. Björn arbetar på ett 

callcenter men också extra som kock. Musik är en stor del av Björns liv och han är medlem i 

två olika band som är ute och spelar en hel del.  

Björns missbruk bestod i både narkotika och alkohol men är sedan fyra år tillbaka fri från 

missbruket.  

 

Innan uppbrottet 

Björn var 10 år när han började röka och när han var 11-12 år kom han i kontakt med alkohol 

för första gången. Vid 13 års ålder kom han i kontakt med droger.  

Björn har under hela sitt missbruk lyckats ha kvar sin familj och sitt jobb. Han såg drogandet 

som en fritidssysselsättning som han gjorde efter arbetstid. Många kunde säkert ana det men 

eftersom han var själv i sitt drogande var det ingen som sa eller kunde bevisa något.  

”…jag var ute och festade men polarna men det var ju som inga tyngre droger då… jag hade 

en kurir som kom hem med varorna så jag kunde hålla på med det hemma… i och med att jag 

lever ensam gjorde det de lättare för det var ju ingen som jag behövde smyga för…” 

När dottern senare skrev ett argt brev där hon förklarade att hon visste vad som pågick och att 

hon skulle säga upp bekantskapen om han inte slutade så sådde det ett frö hos Björn. Men 

samtidigt fortsatte han droga. Han läste hennes brev varenda dag men eftersom han var så 

djupt inne i sitt drogande så kopplade han bort brevet vissa stunder under dagen just för att 

kunna droga vidare. Björn beskriver det som att släppa kontrollen när han drogade.  

Det som fick Björn att komma till vändpunkten med sitt drogande var en rad olika händelser. 

Han insåg även att han inte skulle klara av jobbet och inte kunna umgås med sina barn. 

Missbruket hade tagit honom rätt till helvetet och allt kändes meningslöst. Dagen innan Björn 

lade in sig på sjukhuset hade han krossat sönder 30 sömntabletter som han sedan sniffade 

innan han gick och lade sig. Han hade då kommit till ett sådant läge i livet där han kände att 

han skiter i allt men samtidigt kände han att han inte kunde ta beslutet själv.  

”… kunde inte ta beslutet själv jag hade inte förmågan. Så på nått sätt lät jag beslutet ligga 

på någon annan vad det då var. Min tanke var att vaknar jag imorgon så får jag ta tag i det 

här annars är det klart och jag behöver inte ta tag i det här nå mer…” 

När Björn vaknade nästa morgon gick han direkt till psykiatrin på sjukhuset för att få 

avgiftning. 
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Uppbrottet 

För att ta sig ur missbruket har Björn gått på öppenvården men även jobbat mycket med sig 

själv genom att gå på AA och arbeta med de tolvstegen. Han valde att inte gå på någon 

speciell behandling mot sitt missbruk utan istället kämpa på sitt eget sätt eftersom han alltid 

ger 110 procent när han bestämmer sig för något. Björn har även en god vän, som varit nykter 

i 25 år, som är ett stort stöd och det var även han som introducerade tolvstegsprogrammet för 

Björn. 

”…asså jag har alltid varit, när jag beslutar mig för att göra någonting så är det 110 

procent. Jag gör ingenting halvhjärtat. Tror det är min tjurighet i det här att jag inte gör 

något halvhjärtat har hjälpt mig där kan jag säga det har det gjort. För när jag väl 

bestämmer mig så bestämmer ja mig…” 

 

Efter uppbrottet 

Björn har nu varit nykter och drogfri i fyra år. Han går fortfarande och tar antabus, på den 

öppna mottagningen, en gång varje vecka eftersom det för honom innebär en trygghet. Det 

som annars är hjälpsamt för honom är att ha mycket att göra, men inte för mycket, samt stödet 

som han har från sina vänner. Björn arbetar även mycket med de tolvstegen, även om det är 

hans egen variant. Stegen har lärt honom att ta en dag i taget och han har lärt sig var hans 

gräns går när det kommer till vad han orkar med.  

”…jag kan idag sätta mig ner och känna… sen tar jag mina 24 timmar… det är liksom mitt 

mål hela tiden och det har tagit mig fyra år men för mig är det en metod som fungerar…” 

Sedan Björn tog sig ur missbruket har kontakten med hans barn blivit bättre, framför allt med 

dottern som tidigare skrev brevet. Björn beskriver att de brukar umgås väldigt mycket, även 

fast hon bor i Stockholm. Han säger att de brukar sitta på Skype tillsammans och se på samma 

tv program, på så sätt känner Björn det som att hon är med honom i soffan. Att Björn har kvar 

sitt intresse i musiken, även om det var det som fick han att börja droga, ser han som en stor 

motivation till att fortsätta vara drogfri. För honom är det viktigt att ha sina intressen kvar 

samt att kunna göra det han vill. Samtidigt som han har kontakt med sin familj och sina 

vänner. Men det är en daglig kamp och Björn kan ibland känna att det skulle vara gott med en 

cigarr och en whiskey men samtidigt inser han att antingen måste han hålla sig borta från allt 

eller så håller han på med allt, det finns inget mittemellan. 

”… nu har jag tagit mig så pass långt ändå men jag är ändå inte safe och det får man som 

missbrukare inse. Det är en daglig kamp men en jäkligt rolig kamp idag…” 

 

Cecilia 

Cecilia är 42 år och kommer ursprungligen från ett samhälle i norra Sverige men flyttade till 

nuvarande staden 2011. Cecilia valde att flytta för att komma närmare sina kompisar, som 

även vad de kompisar som hon drack med. Hon bor själv i en lägenhet tillsammans med sina 
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katter. Cecilia arbetstränar för tillfället och på fritididen gillar hon att ta kort samt använda 

Photoshop på datorn. Men även bibelstudier och att vara i kyrkan är något Cecilia gillar att 

göra sedan hon blev kristen efter missbruket. 

Cecilia har vid tillfället för intervjun varit nykter i drygt två år. 

 

Innan uppbrottet 

Cecilia började dricka 2006-2007 men då var det mer bara under sommaren. När semestern 

var slut kom Cecilia på sig själv med att hon hade druckit varenda dag, hela sommaren. Hon 

drack aldrig medan hon jobbade men däremot direkt hon kom hem från jobbet. När hon drack 

så drack hon till dess att allt var slut, hon berättar att hon var hemsk när hon drack men att det 

nog berodde på all den ångest som skulle komma ut.  

I sitt missbruk var Cecilia en sån person som ljög väldigt mycket. Hon hade inga vänner 

förutom kompisen som hon drack med. Hon kunde även sköta sitt jobb. När hennes pappa 

blev skjuten 2011 eskalerade drickandet. Cecilia blev väldigt deprimerad, hon försökte även 

ta livet av sig, två gånger. Andra gången så kom vändningen för Cecilia och hon insåg att hon 

var tvungen att göra något åt saken. 

”…jag var ju så deprimerad när jag drack att jag försökte ta bort mig och det var då som 

vändningen kom… andra gång… det var då som ändringen kom att nu var det färdigt…” 

 

Uppbrottet 

Efter andra självmordsförsöket blev Cecilia inlagd på psykiatrin och när hon sedan blev 

utskriven hade hon en tid bokat på den öppna mottagningen för samtal. Sedan dess har hon 

gått där en gång i veckan för samtal och tre gånger i veckan för att ta antabus. Cecilia anser 

själv att hon har fått vara delaktig i sitt val av behandling och det är hon själv som väljer när 

och hur samtalskontakten och delningen av antabus ska se ut. Men för att hon skulle klara 

uppbrottet så var kontakten på öppenvården det som var absolut det viktigaste. 

”…i början var det ett krav.. att det var en viss tid vissa dagar som jag skulle hit och ta 

antabus… kunde inte bara ligga hemma utan var tvungen att gå ut…” 

 

Efter uppbrottet 

Cecilia upplever att alla de nya vänner som har fått, genom arbete och genom kyrkan, gör att 

hon klarar av att hålla sig nykter och även funderar på att sluta med Antabus helt och hållet. 

Men samtidigt ser Cecilia besöken på öppenvården som ett stöd och hon tänker fortsätta gå dit 

för samtal, inte för resten av livet utan mer för att se hur det funkar. Cecilia säger själv att 

man måste ha viljan för annars går det inte.  



 
 

16 
 

”…jag har jätte mycket nya vänner. Det är därför jag är så beredd på at sluta med antabus. 

Det finns ingen som dricker i mitt umgänge… nog har ja tänkt göra ett avslut här men skulle 

det vara något så är det ju bara ett samtal bort…” 

”…det är behandlaren som jag har att tacka… hon är helt suverän.. hon läser av mig utan 

och innan.. jag behöver bara komma så vet hon, det går inte att ljuga för hon…” 

För att Cecilia ska behålla nykterheten så är hennes, nu stora nätverk, oerhört viktigt. Men 

även religionen har blivit viktig för att hon ska kunna hålla sig nykter. 

”…har blivit kristen nu, var inte det innan… religionen är a och o för att bibehålla 

nykterheten… för att jag ska klara det…” 

”…min envishet…jag är jättetjurig… å att jag är öppen av mig…” 

 

Daniel 

Daniel är 43 år och kommer från en stad i södra Sverige. Han lever tillsammans med sin 

sambo och deras gemensamma son. Daniel arbetar som butikssäljare och på fritiden ägnar han 

mycket tid till sonens hockey, men gillar även att vara ute i skog och natur samt att träna.  

Daniel har genomgått två behandlingar. Första gången han gick på behandling var på en 

institution där de arbetade efter Minnesotamodellen och tolvstegsmodellen. Han höll sig då 

nykter i drygt 8 år. För cirka fem år sedan började Daniel att socialdricka igen och sedan dess 

gick det bara utför för att sedan, 2014, barka iväg helt. Denna gång går Daniel på 

öppenvårdsbehandling i den stad där han bor. Han träffar en behandlare en gång per vecka 

som han har samtal med. Vid tillfället för intervjun har Daniel varit nykter i sex månader.  

 

Innan uppbrottet 

Daniel kom i kontakt med alkohol för första gången när han var 15 år vilket slutade med 

polishämtning på grund av att det blev för mycket dricka.  

”…mm ja jo det var nog första gången och redan då vart det för mycket… det är ju ganska 

normalt att när det är första gången... men 15 år var första gången och redan då var det 

polishämtning...” 

Under gymnasiet drack Daniel inte speciellt mycket alkohol men under sista året på 

gymnasiet blev det mer och mer dricka och Daniel kände att det var något som inte riktigt 

stod rätt till när det kom till alkoholvanorna. Att han dessutom fick reaktioner från 

kompisarna gjorde att misstankarna kring att det kunde finnas en missbruksidentitet ökade. 

”…drack under gymnasiet men kände inte då att jag hade någon missbrukaridentitet om man 

säger så… 

 jag kände det inte då… men jag vill nog påstå att sista året på gymnasiet redan där kände 

jag av att någonting inte stod rätt till.. det gjorde jag faktiskt…” 
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Daniel beskriver sin tid i missbruket som kaotiskt. Han har alltid lyckats behålla jobb, bostad 

och familjen. Men sambon såg snabbt att allt inte stod rätt till. Daniel har aldrig haft några 

problem med kriminalitet men däremot förlorade han många vänner. Men han har alltid haft 

stödet från sin sambo och den närmaste familjen. Daniel berättar att när han var pappaledig 

med sonen så gömde han sig lite i pappaledigheten för att kunna göra de saker som en pappa 

ska göra för att sedan kunna belöna sig genom att dricka.  

”…jag har ju haft tur på min resa egentligen för jag har ju ändå alltid behållit jobb å sånna 

saker.. det finns ju gubbar å tjejer som har haft det ännu värre va.. men kaotiskt var det.. jag 

hade jobb men festade mycket och självklart så påverkade det ju ekonomin å sånna saker...” 

Beslutet att gå på behandling kom efter en resa med jobbet till Miami. Där drack Daniel så 

mycket att han gjorde bort sig rejält inför regionchefen. När Daniel sedan kom hem från resan 

bestämde han sig för att det var nog och ringde sin chef för att berätta om problematiken. 

Företaget fixade sedan in Daniel på behandlingshemmet. 

”…hon såg ju det på resans gång att det inte riktigt stämde med den jag var... för grejen är 

på den resan gjorde jag bort mig och jag gjorde mycket fel. Å då när jag kom hem från den 

då var det klart va...” 

 

Uppbrottet 

Första gången Daniel var på behandling skedde den på en institution. Det var en väldigt tuff 

resa och han hade väldigt mycket ångest. Den behandling som Daniel då deltog i utgick från 

Minnesotamodellen och de tolvstegen. Daniel tyckte själv att det var en bra behandling. 

”…den behandlingen tyckte jag var faktiskt bra.. måste jag säga… Det har vi ju pratat om 

här också… det blir ju som att du väljer att vara där och genomgå en behandling å då ör du 

ju där på plats va… det finns bara den världen…” 

När jag träffar Daniel är det hans andra behandling och denna gång är det 

öppenvårdsbehandling som gäller vilket för Daniels del innebär regelbundna samtal 

tillsammans med hans behandlare. Daniel berättar att det var blandade känslor eftersom det nu 

är andra gången som han går på behandling.  

”…eftersom man gör det för andra gången nu så har det känts som ett misslyckande givetvis.. 

känslorna är mycket misslyckande och man känner utanförskap men känner sig ensam…” 

Daniel valde själv vilken typ av behandling som han ville ha. Men eftersom det inte är alla 

runtomkring honom som vet om problematiken denna gång så valde Daniel öppenvård 

eftersom han då fortfarande kan vara på jobbet och sköta allt som ska skötas i livet och 

samtidigt gå på samtal en gång i veckan.  

Daniel känner inte att nätverket betydde särskilt mycket i uppbrottet från missbruket eftersom 

han inte ser sig ha ett speciellt stort nätverk på grund av många brända broar. Däremot ser han 

familjen som sitt nätverk och det var väldigt viktigt och stöttande för honom för att ta sig ur 

missbruket.  
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”…familjen är mitt nätverk nu och DE är ju betydelsefullt… familjen är ju viktigast, absolut 

de viktigaste… min sambo och min son… hade jag inte haft henne så hade det nog inte gått… 

hon står pall vad som än händer…” 

Daniel ser sitt eget driv som den viktigaste styrkan hos sig själv. Han vill vara nykter och 

hålla ihop allt. 

”…man måste ha ett driv att vilja vara nykter… det måste alla… annars skulle det inte gå… 

jag måste säga till mig själv och inse att jag inte kan dricka…” 

 

Efter uppbrottet 

Daniel har nu varit nykter i några månader och försöker hitta andra aktiviteter. Bland annat så 

tränar han väldigt mycket, även om han försöker hålla det på en bra nivå. Han jobbar även 

ganska mycket samt att hans sons hockey tar upp mycket av tiden. Utöver det så lever Daniel 

idag ett ganska lugnt liv tillsammans med sin lilla familj, även om det är fullt upp. 

För att Daniel ska bibehålla sitt missbruksfria liv så anser han att hans behandlare är väldigt 

viktig i den processen. Han känner att det är en person som han verkligen kan prata med och 

känner en stor tillit till, vilket han anser som viktigt för att fortsätta hålla sig nykter. 

”… jag tror att alla människor behöver någon som man har tillit till…” 

Även Daniels egen vilja ser han som otroligt viktig för att upprätthålla nykterheten. Han vill 

vara nykter men samtidigt så har han inte stängt dörren till alkoholen utan väljer att hålla den 

dörren öppen även om han själv vet att det skulle bli i alla fall lite lättare om han stängde 

dörren. 

”…jag har viljan att vara nykter men jag har inte stängt dörren till det… den dörren ska vi 

försöka stänga.. varför den är öppen vet jag egentligen inte… kanske för att jag ska kunna 

säga att jag har ett uppehåll…” 

Daniel säger att han har väldigt mycket bra människor runtomkring sig i sitt nätverk, och det 

ser han som väldigt positivt, och väldigt många av hans vänner vet om problematiken. 

Däremot så har han denna gång valt att inte berätta något om missbruket för sina 

arbetskamrater och sin chef vilket för Daniel är en ständig kamp eftersom det blir mer 

känslosammare. Daniel säger själv att han måste ta det i sin takt och att han pratat mycket 

med sin behandlare om just att vara ärlig mot människorna runtomkring. 

”…dom vet inte om det här så.. jag har ju öppnat den dörren och det är ju därför det blir lite 

mer känslosammare då… jag vill liksom inte stänga dörren och vara ärlig… jag har svårt för 

det just nu å ja känner jag måste ta det i min egen takt... det är jätte jobbigt att hålla det 

hemligt.. många som vet om  det men inte de på jobbet.. det blir som ett misslyckande...” 

För att bibehålla nykterheter har Daniel sin egen variant av de tolvstegen som han kör på men 

han funderar på att kanske börja gå på AA möten igen. Eftersom det där finns både killar och 

tjejer med samma problematik som honom själv och då kan de vara lättare att få lite idéer 
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kring hur man ska göra och tänka. Han går även på regelbundna samtal hos sin behandlare. 

Utöver det försöker Daniel hela tiden att hitta nya utmaningar och tänka positivt. 

 

Analys  

Precis som Mattzon (2007) skriver så är det ungefär tio procent av hela Sveriges befolkning 

som har missbruksproblem. Dessutom är det bara ungefär en procent av dessa som söker hjälp 

för sitt missbruk.  

Idag så diskuteras det en hel del om behandlingar och vilken behandling som är bäst. Precis 

som Johnsson (2009) skriver så är vård och behandling viktigt för att en individ ska kunna 

bryta upp med sitt missbruk även om det bara är en liten del i en väldigt lång process. Och det 

finns faktiskt de människor som klarar av att sluta missbruka utan någon behandling. 

Johnsson (2009) skriver att orsaken till varför vissa individer blir missbrukare är olika för alla 

eftersom syftet med drogandet är olika för alla. Vidare skriver Johnsson (2009) att de allra 

flesta som börjar missbruka har någon slags positiv erfarenhet och upplevelse från drogandet. 

De fyra intervjupersonerna hade alla fyra någon slags positiv upplevelse förknippat med sitt 

drogande. Både Amanda och Björn kände att de kunde släppa all kontroll när de drogade, 

Amanda nämner även att genom att dricka alkohol så kom modet att prata med pojkar. Cecilia 

och Daniel beskriver att de drogade för att slippa känna de känslor de hade, för Daniel 

handlade det om kaoset som fanns inom honom som nybliven pappa och för Cecilia var det de 

deprimerande känslorna, som dessutom ökade när hennes pappa dog, som hon ville slippa 

med hjälp av drogen.  

För att en person ska lämna missbrukslivet, och med det ta tag i de känslor som finns 

inombords, finns det flera olika orsaker och dessa orsaker varierar från individ till individ 

(Kristiansen, 2000). Det som dock är gemensamt för de fyra, helt olika individerna, som jag 

pratat med är att de tillslut kom till sin egna personliga botten. Den personliga botten, eller 

”the rock bottom” som Kristiansen (2000) kallar det, innebär bland annat att individen känner 

sig utmattad psykiskt och/eller fysiskt och helt enkelt inte orkar med att fortsätta missbruka. 

Det kan också handla om problem i olika relationer till närstående eller andra 

familjemedlemmar. Och eftersom det inte finns någon given punkt på vad som är den 

personliga botten kan den se ut precis hur som helst och är en subjektiv upplevelse 

(Kristiansen, 2000). Det gemensamma för alla fyra intervjupersonerna var att de alla hade nått 

sin personliga botten när de bestämde sig för att lämna missbruket. Däremot kan man se att 

det skiljer sig i vad som är respektive individs botten. För Amanda kom botten när hon 

hälsade på sin dotter på ett behandlingshem och terapeuten började prata om sitt liv och 

Amanda kände det som att terapeuten pratade om henne. Att familjen och livslusten var borta 

bidrog även det till att Amanda slog i botten. För Björn var det en rad olika händelser, vilka 

han valde att inte gå djupare in på under intervjun, som gjorde att han slog i botten. Men för 

Björn hade det gått så långt i hans missbruk att han inte kunde ta det egentliga beslutet att 

söka hjälp utan valde att lägga det i någon annans händer genom att ta massor med tabletter 

och sedan gå och lägga sig med tanken att om han skulle vakna nästa morgon så skulle han 
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söka hjälp. Daniel tog beslutet när han på en arbetsresa drack oerhörda mängde alkohol vilket 

resulterade i att han gjorde bort sig totalt framför chefen. För Cecilia kom den personliga 

botten efter det andra självmordsförsöket då hon insåg att hon var tvungen att göra något åt 

saken. Gemensamt för dessa personliga bottnar är att det på något vis var en existentiell kris, 

för var och en av dem, och att det också var det som gjorde att de tog steget att försöka lämna 

sitt missbruk bakom sig.  

När steget, och beslutet, att bryta upp från missbruket väl är taget så ska beslutet om vilken 

behandling, om man nu väljer behandling, som man ska välja. Det som dock sägs vara 

viktigast i uppbrottet från missbruk är att de anpassas till individens förutsättningar och att 

individen själv får vara med och besluta om vilken behandling han eller hon vill ha 

(Socialstyrelsen, 2015). Alla fyra intervjupersoner valde själva vilken sorts behandling de vill 

ha, de har även alla valt helt olika koncept i sin process att bryta upp. Det som är gemensamt 

för dem alla fyra är att de alla hade sin första kontakt på den öppna mottagningen hos en 

behandlare där. Efter den första kontakten med missbruksvården ser deras väg olika ut, 

Amanda valde att lägga in sig på ett behandlingshem medan Björn mer eller mindre valde att 

gå sin egen väg och Cecilia och Daniel valde att ha sin behandling på den öppna 

mottagningen. Enligt Socialstyrelsen (2015) är det viktigt att missbruks- och beroendevården 

kan erbjuda ett brett utbud av behandlingsmetoder och att de anpassas efter varje individ. 

Även om man i denna lilla stad inte kanske kan erbjuda en uppsjö av olika behandlingar så 

finns det behandlingar som fungerar och varje individ får möjlighet att själva välja och 

utforma sin behandling så som de själva vill ha det. Det finns forskning som visar på olika 

faktorer som spelar in för att en behandling ska ge gott resultat. Dessa faktorer handlar bland 

annat om hur klienten uppfattar behandlingen (Johnsson, 2009). När individen själv får välja 

behandling blir uppfattningen bättre än om någon annan skulle bestämma vilken sorts 

behandling som passade en speciell individ. Johansson (2009) beskriver också att relationen 

mellan klienten och behandlaren är viktigt, att det måste finnas en känslomässig och 

förtroendefull relation, vilket även alla fyra intervjupersonen kunde hålla med om. Alla fyra 

ansåg att deras behandlare spelade en stor roll i deras process att ta sig ur missbruket, men 

även för att hålla sig borta från missbruket.  

Men det är inte bara själva behandlingen och behandlaren som är viktiga delar i processen. 

Blomqvist (2002) visar i sin undersökning att den egna viljestyrkan och stöd från 

familjemedlemmar och andra närstående är avgörande både under och efter uppbrottet från 

missbruket. Vilket även går att läsa i en annan undersökning gjord av Blomqvist & Cameron 

(2002) där de skriver att vägen ut ur missbruket till stor del påverkas av individen personliga 

och sociala resurser samt tillgången till stärkande sociala närverk. För Amanda var hennes 

familj en viktig del under uppbrottet, men också ett stöttande nätverk och för Amanda är 

hennes sponsor den som är jätte viktig just nu för att bibehålla nykterheten men även viljan. 

Viljan att vara nykter och viljan att kämpa på även de dagar som är extra jobbiga. Även för 

Daniel så är det den egna viljan som gör att han kämpar på, den och familjen. Mattzon (2007) 

stärker betydelsen i ett stabilt nätverk för att ta sig ur missbruket. Även Fahlke (2012) trycker 

på betydelsen av stödjande och meningsfulla relationer som ett centralt element.  
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Genom att upprätta sunda relationer så kan en missbrukare klara av att besegra missbruket. 

För vissa finns en tillfredställande relation i självhjälpsgrupperna. För ibland kan det vara bra 

att ha någon f.d. missbrukare att prata med, någon som lättare kan sätta sig in i situationen 

man befinner sig i när man brutit med ett missbruk. Kristiansen (2000) visar på att det är 

vanligt att de som missbrukat väljer att engagera sig i olika organisationer, som till exempel 

AA. För individer som varit missbrukare innebär ett engagemang i denna typ av verksamheter 

att de kommer in i sociala sammanhang där de inte behöver dölja sin bakgrund och de möter 

människor som accepterar dem som de är. Det ger också en övertygelse om att förändring är 

möjligt. Även detta kan man se som en gemensam faktor hos de fyra intervjupersonerna. De 

har alla, på ett eller annat vis, kontakt med någon form av organisation där de träffar andra 

människor som är i samma situation som de själva. Alla fyra pekar också på att det är en 

viktigt del för att fortsätta kampen mot missbruket.  

 

Kristiansen (2000) tar upp fem steg som en missbrukare måste passera för att ta sig ur 

missbruket, för det första så måste uppfattningen om drogerna och missbrukslivet förändras, 

vilket innebär att man ser de negativa konsekvenserna som drogerna och missbrukslivet ger 

och att man inser att man måste förändra sitt liv. För det andra så måste man förändra sitt 

handlingssätt till drogerna vilket syftar till vikten av att sluta, eller minska, med drogerna samt 

att utveckla olika strategier för att stå emot suget efter drogerna. Tredje steget är att bryta sig 

loss från missbrukslivet. Det kan innebära stora svårigheter för en individ som vill sluta 

missbruka om kontakt med personer som fortfarande missbrukar fortsätter. Det fjärde steget 

innebär att man har sociala kontakter som ger stöd i strävan mot att förändras. Det handlar om 

att det är viktigt att man tar emot stöd från anhöriga eller andra närstående, samt att man 

eventuellt även byter umgängeskrets. Det femte, och sista steget, är att man etablerar sig i det 

drogfria livet (Kristiansen, 2000). Dessa fem steg är, kanske inte helt men nära inpå, 

passerade för alla fyra intervjupersoner. Och även om det finns enskilda händelser som kan 

vara betydelsefulla för att ta sig ur ett missbruk så krävs det ändå något socialt sammanhang 

för att ge förutsättningarna som krävs. Det handlar om olika stärkande och positiva faktorer 

som måste sammanfalla tidsmässigt, till exempel att man får arbete och bostad. Det är också 

viktigt att man bygger upp relationer till andra människor som accepterar och respekterar den 

nya livsstilen, och där missbruket inte längre är en central aktivitet (Johnsson, 2009). Vilket är 

något som alla fyra intervjupersoner verkar ha funnit.  

 

Diskussion 

Tidigare i mitt liv när jag tänkte på missbrukare såg jag framför mig en man eller kvinna som 

satt på en parkbänk och var totalt borta. En person som egentligen inte hade något annat i sitt 

liv än just missbruket. Trodde inte heller att det i den lilla staden som jag kommer från skulle 

ha speciellt många missbrukande människor. Men sedan jag blivit äldre, och framförallt efter 

min utbildning och livserfarenhetens ökning, har jag insett att så är verkligen inte fallet. Det 

är precis tvärtom, vem som helst kan hamna i ett missbruk. Det spelar ingen roll vilken 

bakgrund man har eller om man har ett stort eller litet nätverk, det kan drabba precis vem som 
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helst. Ofta är orsaken och syftet bakom till att en person börjar med droger olika men studien 

visar på att de allra flesta har någon slags positiv upplevelse som de förknippar med drogen 

allt från att modet ökar till att kunna släppa kontrollen. När det kommer till missbruk och 

beroende är det dock viktigt att komma ihåg att det inte bara behöver handla om alkohol och 

narkotika utan det kan handla om sexmissbruk eller matmissbruk men också handla om 

spelberoende. Vilket slags missbruk eller beroende man än har så är man i behov av stöd och 

hjälp för att ta sig ur det.  

Undersökningen visar på att gemensamt för de som bestämmer sig för att lämna sitt 

missbruk/beroende bakom sig är den så kallade personliga botten. En botten som kan se olika 

ut för varje enskild individ men som kan ses som en existentiell kris. Jag kan tänka mig att det 

är många som hamnar på sin personliga botten men att de sedan fastar där för att inte ta sig 

upp igen. Jag tror också att orsaken till att eventuellt inte ta sig upp kan se olika ut, antingen 

att de väljer att strunta i det eller att de kanske tar en överdos. Ett bra exempel där är Björn, 

som hamnade på sin botten men samtidigt kände att han inte kunde ensam ta beslutet utan tog 

istället 30 sömntabletter innan han gick och lade sig för att på så sätt överlåta beslutet till en 

annan. När jag pratade med Björn kände jag att han hade oerhört tur som överhuvudtaget 

vaknade morgonen efter han kunde lika gärna inte gjort det vilket då hade resulterat i att han 

hamnat på botten men aldrig tog sig upp. 

För att ta sig ur sitt missbruk/beroende visar undersökningen på att det finns vissa faktorer 

som är viktiga, förutom behandlingen. Viljestyrkan, stöd från andra och sunda relationer är 

några faktorer som är väldigt viktiga. Det kan egentligen ses som ganska självklara saker, för 

egentligen krävs det att man har den egna viljan vad än man ska göra i livet. Stödet från andra 

och sunda relationer känns för min del också som ganska självklara saker. Hamnar man i en 

jobbig situation i livet, vad det än kan gälla, så är personerna man har runtomkring sig väldigt 

viktigt. Det är intressant att det framkommer att det inte behöver vara någon närstående som 

stöttar en för att man ska klara av uppbrottet utan att det kan vara nästan vem som helst som 

man känner en tillit till. Det är inte alla som har familjemedlemmar som stöttar en och då är 

det extra viktigt att det finns andra som de personerna kan finna stöd och tillit till, till exempel 

olika organisationer så som AA och NA. Alla dessa delar är även viktiga för att bibehålla 

drogfriheten, vilket undersökningen också visar på. Och jag hoppas och tror att det kommer 

gå bra för dem alla nu och i framtiden. Men de verkar ha rätt stöd, och det stöd som krävs för 

dem, för att upprätthålla friheten från sina missbruk. Jag har aldrig träffat människor med 

sådan kämpar glöd och jag önskar dem all lycka i framtiden. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Referenslista 

 

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

Studentlitteratur. 

 

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

alcohol and drug problems. Addiction Research & Theory, 10(2), 119-15. Doi: 

10.1080/16066350290017248 

 

Blomqvist, J. & Cameron, D. (2002). Moving away from addiction: forces, process and 

contexts. Addiction Research & Theory, 2002, 10(2), 115-118. Doi: 

10.1080/1606635029001721 

 

Bryman, A. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Fahlke, C. (2012). Handbok i missbrukspsykologi. Malmö: Liber AB.   

 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys. (2., utök. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

 

Nakken, C. (1996). Jaget och missbrukaren. Malmö: Prinfo Grafiskt Center. 

 

Johnsson, E. (2009). Narkotikamissbruk: debatt, behandling och begrepp. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

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

narkotikamissbrukare. Stockholm: Elanders Gotab. 

 

Mattzon, P. (2007). Leva med beroende – om alkohol- och drogmissbruk och hur man tar sig 

ur det. Uppsala: Liber. 

 

Socialstyrelsen. (2015). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. 

Falun: Edita Bobergs AB. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Tryck: Elanders Gota. Hämtad från 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf den 10 

april 2016 

 

 

 



 
 

Bilaga 1 

Hur gammal är du? Vart kommer du ifrån? Civilstånd? Sysselsättning? Fritidsintressen? Vad 

var ditt beroende? Hur länge har du varit drog- och alkoholfri?  

Innan uppbrottet 

 Hur/när kom du i kontakt med alkohol och droger första gången? 

 Kan du beskriva hur du upplevde att det såg ut för dig i beroendet? (kriminalitet, 

boende, vänner, familj, arbete) 

 Hur skulle du beskriva dig själv i ditt beroende? 

Under uppbrottet 

Hur beskriver intervjupersonerna att det gick till när de slutade med alkohol/droger? 

 Hur har behandlingsprocessen sett ut? Vad var det som var bra med varje del i 

processen?  

 Hur gick du tillväga? (strategier, tankar, känslor, hjälp utifrån, socialen) 

 Känner du att du fick vara delaktig i val av behandling? På vilket sätt? 

 Vad fick dig att vilja göra något åt ditt beroende? (utlösande faktor, tankar, känslor, 

relationer, familjen, händelser?) 

 Har du försökt förändra ditt liv tidigare?  

Om Ja – vad tror du ditt tillfälliga nederlag berodde på? Vilka skillnader kan du se då 

och nu? 

 Vad var det som var hjälpsamt för att bli av med beroendet?  

nätverk   

religion    

behandlingsprogram (öppenvård, behandlingshem)  

behandlingsmiljön  

behandlaren  

stödperson  

egna viljan  

 

 Vilka styrkor hos dig själv ser du som mest viktiga? 

 Vad krävdes förutom din egen insats för att bryta upp med beroendet? (flytta, byta 

umgänge, stöd från familjen)  

 Vilka personer hade betydelse för dig då? På vilket sätt? 

 Kan du idag se om du, eller personer i din omgivning, kunde gjort något annorlunda 

för att underlätta uppbrottet? 

 

 



 
 

Efter uppbrottet 

Hur beskriver intervjupersonerna den tid som följde efter att de slutat alkohol/droger? 

 Kan du berätta lite hur ditt liv ser ut idag? 

 Vad är hjälpsamt för att du idag ska fortsätta vara fri från beroendet? 

behandlaren/stödperson 

självhjälpsgrupper  

öppenvård  

egna viljan 

arbete 

utbildning 

 Vilka styrkor hos dig själv ser du som mest viktiga? 

 Vad gör du nu för att bibehålla drog- och alkoholfriheten? (samtal, provtagningar osv) 

 Vilka personer har betydelse för dig nu? På vilket sätt? 

 

 

Hur kan vi som stödpersoner och behandlare på olika sätt bistå och underlätta vägen ut ur 

beroendet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Hej! 

Mitt namn är Sara Vikberg och jag går sjätte terminen på socionomprogrammet vid Umeå 

Universitet. Just nu skriver jag en c-uppsats med syftet att undersöka vad som är hjälpsamt i 

processen i att ta sig ut ur sitt beroende, faktorer, händelser, eventuell behandling, samt vad 

som är hjälpsamt för att man ska fortsätta vara fri från beroendet. Det skulle vara till stor hjälp 

om Du ville delta i en intervju och genom din berättelse berätta hur det var och är för dig. 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 

Du kan även avbryta under pågående intervju om du önskar. Om Du känner att någon fråga är 

för jobbig är det bara att säga till så går vi vidare till nästa fråga. 

 

Intervjuerna kommer att ske på överenskommen plats och tid, de kommer att ta cirka en 

timme. Jag kommer att använda bandspelare vid intervjutillfället för att i efterhand kunna 

analysera materialet. Det finns möjlighet, om du önskar, att ta del av intervjun efter att den är 

utskriven.  Under arbetets gång kommer uppgifterna förvaras inlåsta och bara användas av 

mig, och eventuellt min handledare. När arbetet är slutfört kommer materialet att förstöras. 

Alla uppsatser är offentliga handlingar men du garanteras anonymitet och ingen kommer att 

kunna känna igen dig i uppsatsen.   

 

 

 

 

 

 

 

Tack på för din medverkan! 

 

 

 

 

 


