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Studiens syfte var att belysa behandlingspersonals uppfattningar om 
faktorer och händelser som kan vara avgörande för missbruksprocessen, i 
relation till forskningen inom området. Frågeställningarna avsåg att 
undersöka vilka händelser och faktorer som kan vara avgörande för vägar 
in i samt vägar ut ur ett substansmissbruk. Det avsågs även att undersöka 
uppfattningar om återfall samt upphörande av ett substansmissbruk. 
Metoden som användes var kvalitativ semistrukturerad intervju och 
genomfördes på en institution med tre kvinnliga behandlingsassistenter. 
Studien utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition. Resultatet visar på 
händelser och faktorers betydelse, beroende på vart i missbruksprocessen 
individen befinner sig. Faktorer som har visats vara betydelsefulla är: 
sysselsättning, nätverk samt uppväxt. Slutsatser som kan dras är att ett 
flertal händelser och faktorer kan vara avgörande genom hela processen. 
Dessa faktorer går inte att generalisera eftersom händelser och faktorer 
påverkar individen olika. Det är därför svårt att peka på en avgörande 
faktor för upphörande av substansmissbruk. 

 



Förord 
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vår undersökning. Det har varit intressant och givande att ta del av era erfarenheter och 
er kunskap som har gett oss ny samt bredare inblick i området. 

Vi vill likaså tacka vår handledare Maria Alm som under arbetets gång har varit ett stort 
stöd. Vi uppskattar den tid du har lagt ner på att vägleda och ge oss råd under studiens 
gång.  
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INTRODUKTION 
Orsaker till varför en individ hamnar i missbruk såväl som hur denne kan upphöra med 
sitt missbruk är flitigt omdiskuterat både i samhället och i behandlingsforskning. Fokus 
ligger främst på kopplingen mellan individens livsförutsättningar och missbruk.  
Händelser och faktorer påverkar individen på olika sätt och under olika lång tid, dessa 
kan grunda sig i uppväxtmiljö eller livsomständigheter. Individens motivation för 
förändring framhålls som avgörande på väg mot drogfrihet. Förändrad sysselsättning 
eller bostads- och arbetssituation är exempel på faktorer som individens omgivning, 
såväl som familj och nätverk, konkret kan bistå med och påverka.  

Ur ett behandlingspedagogiskt intresse är det av stor betydelse att inte bortse från 
betydelsen av dessa händelser och faktorer. Vad som kan komma att påverka ett 
upphörande är av vikt för att under behandling kunna bearbeta och hantera de händelser 
och faktorer som är betydelsefulla. Denna kunskap skulle kunna underlätta och 
effektivisera övergången från ett substansmissbruk till ett liv fritt från missbruk. Det 
behandlingspedagogiska arbetet syftar till att motivera för förändring, där en 
betydelsefull förändring för klienten är att upphöra med sitt substansmissbruk. Studien 
syftar till att lägga fokus på händelser och faktorer som påverkar upphörandet av ett 
substansmissbruk.  

Bakgrund 
Olika synsätt på missbruk och dess uppkomst 

Det finns olika sätt att se på missbruk och även olika förklaringar till hur det 
uppkommer, därmed också olika teorier om vilka insatser som hjälper. Nakken (1996) 
menar att det funnits olika uppfattningar om missbruk och dess betydelse.  Missbruk har 
setts som svaghet hos individen, brist på viljestyrka samt som sjukdom, både fysisk och 
andlig. Missbruk och beroende (se bilaga I & II) har enligt Johnsson och Wirbing 
(2005) en negativ laddning. En individ med missbruksproblematik associeras till något 
negativt och skamligt då det kan innebära en kontrollförlust över sitt bruk. Det är inte 
ovanligt att de tillskrivs karaktärsegenskaper, vilket i sin tur kan leda till stämpling och 
att de avskiljs från samhället. Blomqvist (1999) menar att det kan resultera i ett ”vi-och-
dom”-tänkande vilket försvårar uppsökandet av behandling samt skapar misstro för 
behandling. En annan faktor som kan påverka att individen inte söker hjälp kan vara oro 
för att missbruket blir känt för familj och arbetskamrater.  

Melin och Näsholm (1998) nämner tre olika förklaringsmodeller; symtomteorier, 
inlärningsteorier och sjukdomsteorier. Modellerna ger olika förklaringar angående 
missbrukets uppkomst, vidmakthållande och vilka insatser som kan behövas. 
Symtomteorierna framhåller att missbruket grundar sig på sociala och psykologiska 
orsaker. De menar på att symtom kan grunda sig på underliggande konflikter. Det kan 
även handla om förmågan att anpassa sig och hantera svårigheter. Psykologiska 
systemteorier framhåller att missbruksproblemet kan hanteras när individen får insikt 
och förståelse för de symtom som konflikterna har orsakat. Sociala symtomteorier 
framhåller att missbruket upphör då det sker positiva förändringar i omgivningen. 
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Inlärningsteorier menar att missbruk är ett vanemässigt beteendemönster och förklarar 
att beteendet kan, genom inlärning, förändras. Det handlar om att i behandling lägga 
fokus på att vanor måste brytas och de vanemässiga mönstren måste förändras. Melin 
och Näsholm poängterar att förklaringsmodellerna kan bidra till att förstå delar av 
missbruket men menar vidare att ingen teori ensam kan ge förklaringen till missbrukets 
uppkomst, hur missbruket vidmakthålls och hur det bör åtgärdas. Inom sjukdomsteorin 
ses alkohol som en kontinuerlig sjukdom där tillståndet är varaktigt såväl som obotligt – 
”en gång alkoholist, alltid alkoholist”. De menar på att individens missbruksprocess inte 
berörs av sociala, psykologiska eller kulturella faktorer. Målet med behandling är att 
stödja individen så att denne känner sig stark nog att avstå från drogen och att därmed 
förhindra utveckling av sjukdomen. Nakken (1996) menar att missbruket bör ses som en 
sjukdom, en fortskridande process med en ibland diffus början men alltid med ett 
definitivt slut.  

En behandlingsmetod blir först effektiv när den samlade gruppen individer har samma 
förutsättningar, behov och målsättning i behandlingen. Individer med 
missbruksproblematik är däremot inte en enhetlig grupp. De skiljer sig åt på många sätt 
vilket blir tydligt under en behandlingsplanering. För en eventuell lyckad behandling 
handlar det många gånger om att olika insatser behöver kombineras och individanpassas 
(Melin & Näsholm, 1998).  

Vägar in i missbruket 

Sedan slutet av 1980-talet har priset på olika narkotikapreparat halverats och med detta 
ökar tillgängligheten. Det i sin tur kan spela en avgörande roll för att prova narkotika 
(Johnsson m.fl., 2000). Även Olsson (2000) framhåller att narkotikans tillgänglighet 
kan ha stor betydelse för fortsatt missbruk.  Ett tydligt exempel är cannabis, den brukas 
betydligt mer än andra narkotikapreparat där tillgängligheten inte är lika omfattande. 
Denna tillgänglighet kan leda till förhöjd konsumtion och kan öka risken att utveckla ett 
missbruk och få narkotikarelaterade skador. En annan betydande faktor för att börja 
använda narkotika är vännerna. Om de är positivt inställda till narkotika ökar chansen 
att nyfikenheten lockar till att själv prova. Olsson menar vidare att detta är det första 
steget i missbrukets utveckling. I det andra steget övergår individen till andra droger, 
t.ex. amfetamin samt heroin. Här är vännerna inte den främsta orsaken till 
narkotikaintag.  

Betydande faktorer för missbrukets utveckling tycks vara uppväxten samt familjen, det 
går inte att bortse från den betydelse de har för individer med missbruksproblematik 
(Bailey, Hser, Hsieh & Anglin 1994; Simpson, 2004). Kristiansen (2000) framhåller 
ogynnsamma familjeförhållandens betydelse och menar att detta kan innebära djupa 
konflikter mellan föräldrarna, missbruk och/eller psykiska problem hos en eller båda 
föräldrarna. Blomqvist (2002) poängterar även han uppväxttiden, där traumatiska 
upplevelser kan komma att spela en central roll för ett senare missbruksliv. Blomqvists 
intervjuer med individer med missbruksproblematik visar att det i deras barndom 
förekom psykisk och fysisk misshandel, sexuellt utnyttjande samt fosterhemsvistelser. 
Det är inte ovanligt att individer med missbruksproblematik kommer från olika sociala 
bakgrunder där rus och droger för åtskilliga har ingått som en naturlig del i vardagen. 
Ruset är många gånger det enda de känner till. Många har ärvt ett mönster av sina 
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föräldrar där drogerna används som lindring och som ett sätt att fly vardagen (Melin & 
Näsholm, 1998). 

Relationer till andra människor är en viktig del i missbruket då den har visat sig vara 
både en positiv och negativ faktor (Bailey m.fl., 1994). Individer utan kunskap om hur 
man lever i goda relationer och som inte har lärt sig ha tillit till andra är mer benägna att 
hamna i missbruk. Det kan med stor sannolikhet bero på hur de blev bemötta under 
uppväxten samt brist på kännedom om hur man ska vara i relation till andra (Nakken, 
1996). Andersson (1998) refererar till Åkerlind och Hörnqvists forskningsöversikt från 
1990 där det framgår att ensamhet är en bidragande faktor till att missbruk uppstår, 
därmed är det ett centralt mål att motarbeta detta i behandling. För en ensamstående 
individ med missbruksproblematik som endast umgås med andra individer med 
missbruksproblematik är det i behandlingen av vikt att skapa nya sociala relationer. För 
en bestående förbättring bör dessa faktorer vara sådana som engagerar individen 
känslomässigt exempelvis kärlek, stödgrupper samt religion.  

Vägar ut ur missbruket  

Vägen ut ur missbruk är en lång process som kantas av flera svårigheter där 
livshändelser och omgivande faktorer kan få en avgörande betydelse. Blomqvist (2003) 
genomförde i en studie intervjuer med drygt 170 individer med ett alkohol- och 
narkotikamissbruk, studien pågick i sex år. Syftet var att ta reda på hur det gått till när 
de slutat missbruka. Studien tar upp skillnader, dels mellan de som har kunnat, eller inte 
har kunnat, upphöra med sitt missbruk och dels de som har lyckats med hjälp av 
professionell hjälp samt de som lyckats på egen hand, självläkarna. Studien visade på 
skillnader mellan dessa två grupper. Självläkarna uppvisade i större utsträckning att 
deras barndom varit mindre problematisk och att de varit mindre socialt utsatta under 
missbrukstiden. Skillnader har också visats när det gäller positiva livshändelser där 
självläkarna redan innan de avlutade sitt missbruk hade en tilltro på sin förmåga att 
lyckas. De individer som istället hade fått hjälp uppvisade förbättrad livssituation tiden 
under och efter behandlingen. Genomgående för intervjurespondenterna i Blomqvists 
studie är att vägen till ett liv utan missbruk har varit en lång process, där förändringen 
kring ett beteende endast har varit en del av den processen.  

Det finns också skillnader mellan könen när det gäller olika faktorers betydelse.  
Blomqvist (2003) hänvisar till sin tidigare studie från 2001 där föräldrarollens betydelse 
för kvinnorna poängterades, där framkom det ett samband mellan upphörande av 
narkotikamissbruk samt graviditet. De intervjuade kvinnorna upplevde att vägen ut hade 
varit en process de fick genomgå själva. För männen visade det sig istället ha varit 
relationen till en ny partner eller en ny chans i arbetslivet. Till skillnad från kvinnorna 
hade de stödet med sig från tidigare och nya relationer (Blomqvist, 2003).  

Vägen ur ett missbruk kan också förklaras med att individen ”mognar”. Blomqvist 
(2007) refererar till Winicks studier från 1962 och 1964 som presenterar en hypotes om 
”maturing out” som innebär att individen växer ifrån sitt missbruk. Winicks studier 
visade att medellängden på ett missbruk var 8,6 år och 80 % av studiedeltagarna hade 
lagt av med missbruket innan det tionde året. Detta ledde till en hypotes om 
heroinmissbrukets livscykel, där det menas att missbruket är ett medel för att hantera de 
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emotionella utmaningar som kan förekomma vid tidigt ansvarstagande. Detta missbruk 
upphör dock senare när individen har lärt sig hantera dessa utmaningar.  

Vändpunkter 

En individ som vill bryta sitt substansmissbruk kan hamna i olika vändpunkter. Faktorer 
som nytt arbete, ny bostad eller en stor livshändelse som föräldraskap samt giftermål 
kan likaså ha stor betydelse för att bryta upp med sitt destruktiva liv (Andréasson, 
2008). För individen är det inte alltid så självklart att det går att säga när det uppkom en 
vändpunkt i missbrukskarriären. Det är inte heller alltid självklart när i processen som 
vändpunkten infinner sig, eller att peka på vilka händelser som har haft betydelse för 
individens väg ut ur missbruk. Det kan för somliga ha berott på något som kom att ha en 
stor inverkan, för andra kan det istället handla om mindre förändringar under vägen. 
Behandlare, individen samt anhöriga nämner ett flertal faktorer som är återkommande 
under vändpunkten t ex förälskelse, religiös/andlig upplevelse samt graviditet (Melin & 
Näsholm, 1998). De poängterar vidare händelser som kan ha betydelse för individen för 
en förändring ut ur missbruk. Det kan handla om att individen upplever missbrukets 
negativa konsekvenser, eller att de negativa konsekvenserna överväger de positiva. Ett 
annat är stödet utifrån, att omgivningen samt individen tror och hoppas på förändringen 
och att en sådan är möjlig. Det kan även handla om att individen har en tro på sig själv, 
sin förmåga och, eller att det inträffar en händelse som upplevs som allvarlig. 
Andersson (1998) nämner begreppet ”hit bottom” som innebär att individen når sin 
personliga botten, en egen gräns för vad som är acceptabelt. Detta innebär inte att 
missbrukaren måste nå en total utslagning, vanligt är att missbruket har fått sådana 
konsekvenser att individen själv beslutar att sluta eller söker behandling. Kristiansen 
(2000) instämmer och framhåller även betydelsen om viljan att överleva samt att ett liv i 
missbruk upplevdes meningslöst. 

Krisupplevelser är en faktor som Blomqvist (2003) menar har motiverat individernas 
försök till upphörande eller att söka hjälp. Blomqvist nämner vidare faktorer samt 
händelser som på längre sikt har visat sig vara betydelsefulla, exempelvis att ha upplevt 
stöd från omgivningen, att känna något gott komma ur ett upphörande av ett missbruk 
och få möjlighet till en ny identitet fri från missbruk. Blomqvist (1999) menar att en del 
undersökningar som genomförts på alkoholmissbrukare har visat att innan ett definitivt 
beslut fattades om upphörande av missbruket hade det under en lång period förekommit 
negativa konsekvenser. Om det under denna tid sker något positivt som väcker hopp, 
kan det bidra till att stärka viljan till förändring. De vanligaste orsakerna till ett beslut 
om att upphöra med ett missbruk har i stor utsträckning handlat om intrapsykiska 
faktorer, som exempelvis ökande mognad och viljestyrka. Även personlig kris, 
hälsoproblem samt negativa upplevelser spelade en central roll. Undersökningens 
resultat visade också att det fanns flera positiva händelser som bidrog till en förändring. 
Blomqvist tar dock upp Moos studie från 1994 där han poängterar att trots positiva 
händelser är det individens förhållningssätt till livsförändringar som är avgörande för att 
ta sig ur missbruket (Blomqvist, 1999). 

Enligt Melin och Näsholm (1998) behövs det ökad kunskap om förändringsprocessen 
som kan vara till hjälp för individer med missbruksproblematik. De menar vidare att det 
är av vikt att i förändringsprocessen se vilka faktorer som är verksamma. Ett 
upphörande av missbruket innebär att missbruksprocessen vänder, ett liv i missbruk 
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övergår till ett missbruksfritt liv. Det är inte helt enkelt att urskilja vilka händelser som 
har varit av betydelse för individen, när missbruksutvecklingen får en vändning. Det har 
visat sig handla mer om inre såväl som yttre faktorer än enstaka händelser, det går 
däremot sällan att peka på var i processen förändringen börjar. Först efteråt visar det sig 
vad det är som har varit betydande för individen för både vägen in i missbruket som ut 
ur missbruket. Individen, vänner och anhöriga kan alla ha olika synsätt på vilka faktorer 
som är av betydelse vid förändring. I efterhand kan andra händelser ha varit mer 
betydelsefulla än väntat. Synen på händelserna är individuell och påverkas av 
perspektivet samt individen. 

Motivation till förändring 

Det går inte att bortse från motivationens betydelse för förändring. Motivation formas i 
kontext och i relation till en individ eller en händelse. Det är inte något som individen 
har eller inte har (Melin & Näsholm, 1998). Något som Jenner (1987) likaså poängterar 
och menar vidare att man inte kan fråga om graden av motivation hos individen, såvida 
det inte finns ett specifikt mål. Först då kan man tala om motivationens befintlighet. Det 
är möjligt att individen inte är tillräckligt motiverad för att genomföra livsavgörande 
förändringar, däremot för att uppsöka behandling. Det i sin tur kan vara ett avgörande 
första steg. Melin och Näsholm (1998) menar att motivation är en ständigt pågående 
process och påverkas av sammanhang och relation till andra. Det kan innebära att 
motivationen snabbt kan förändras och påverkas av temporära emotionella svängningar 
som kan inträffa under perioder av exempelvis ambivalens och drogfrihet. Som 
behandlare kan man genom sitt förhållningssätt inverka på individens motivation och 
motivera för förändring. Att skapa förståelse, sammanhang och mening är viktiga 
förutsättningar för motivation och vilja till förändring. Kunskap, medvetenhet och insikt 
i problem underlättar motivation för förändring. Det krävs dock mycket mer än att veta 
vad problemet är. Istället måste individen erfara svårigheter med sin situation eller 
beteendet, det krävs att denne upplever det som besvärande, hindrande eller störande. 
Först då går det att tala om en eventuell förändring. Jenner (1987) beskriver 
motivationen hos missbrukaren såväl som hos behandlaren. I behandling krävs att man 
sätter upp mål som individen klarar av att uppnå, där tålamod och fokusering, även på 
de små förändringarna, är av stor vikt. 

Behandlingens syfte och verkan 

Andersson refererar till Fridells studie från 1996 som menar på att betydelsefulla 
individer som behandlingspersonal, socialarbetare samt anhöriga har varit en stor 
förutsättning för en förändring (Andersson, 1998). I behandling finns olika insatser, 
dessa skiljer sig åt vad gäller sättet de är utformade på och inriktning. Gemensamt för 
insatserna är att de har utformats efter de förutsättningar och behov som individen har 
samt var i förändringsprocessen denne befunnit sig i. Andra påverkansfaktorer för en 
lyckosam behandling har varit att individen upplevt ett personligt engagemang, likaså 
att ha blivit behandlad respektfullt och tillgång till individanpassad hjälp. En särskild 
beprövad metod kan ha stor betydelse i behandlingen. Det poängteras dock att det är av 
större vikt att de professionella väljer rätt behandling för rätt individ. Syftet med 
behandling är att ge individen möjlighet till, verktyg för samt underlätta personlig 
utveckling. För ett upphörande av ett missbruk bör behandling och målsättning vara 



 

6 

individanpassade. Det medför en sammansättning av flera insatser i en långsiktig 
planering. 

Det grundläggande vid behandling av individer med missbruksproblematik är att få dem 
att komma ur sin destruktivitet. Det handlar om att få dem att förstå drogernas och 
rusets sätt att fungera samt finna andra vägar för att uppnå rusets effekter eller att helt 
avstå från dem. Under behandling är det likaså av vikt att hjälpa dem komma tillbaks till 
arbetslivet eller studier (Blomqvist, 1991). Genom behandling ska individen lyckas 
åstadkomma längre perioder av nykterhet, minska användandet samt de negativa följder 
som missbruket många gånger kan ge upphov till. Eftersom återfall är en konstant 
riskfaktor är det av vikt att i behandling ge redskap till individen och anhöriga för att de 
ska ha möjlighet att hantera en sådan situation (Melin & Näsholm, 1998). 

För en individ med missbruksproblematik kan det vara svårt att upphöra med sitt 
missbruk på egen hand. Behandlingen kan komma att ha en betydande roll i arbetet för 
att bli fri från drogerna (Blomqvist, 1991). Andersson (1998) menar att individen är 
drogfri vid behandlingens början och att arbetet består av att upprätthålla drogfriheten. 
Blomqvist (1991) menar att det är väsentligt att uppnå drogfrihet i behandling men för 
en del av individerna kan målet vara personlig mognad. Det kan likaså handla om att 
återuppbygga det sociala nätverket. För en del av dem som har lämnat missbruket, där 
alkoholen har varit drogen, har det varit möjligt att återgå till att dricka mer kontrollerat. 
Livslång nykterhet är inte absolut nödvändigt för alla individer med 
missbruksproblematik. Blomqvists undersökning visade att en stor del kunde hantera 
alkohol måttligt trots tidigare missbruksproblem. Dock hade detta resultat föregåtts av 
några års helnykterhet som en säkerhetsåtgärd till att verkligen upphöra med sitt 
missbruk, istället för att trappa ned konsumtionen stegvis. 

Självförändring 

Sobell (2007) refererar till Roizen, Cahalan och Shanks studie från 1978 där de 
förklarar att spontanläkning är en process som funnits länge och där termen framförallt 
använts inom det medicinska fältet. I det fältet syftar termen på en förbättring av 
klientens tillstånd utan behandling. Sobell refererar även till Biernacki från 1986 och 
Marlatt och Gordon från 1985 där de menar att självförändring inom det psykologiska 
fältet beror på individens egna kognitiva insats, exempelvis genom förändringar i det 
egna beteendet. Sobell refererar till Stall från 1983 som menar att spontanläkning 
innebär individens avståndstagande till den avvikande livsstilen utan någon formell 
intervention eller utan att mobilisera yttre resurser. Sobell (2007) skriver vidare att 
termerna självläkning och spontanläkning har använts för att beskriva individer som har 
slutat missbruka på egen hand. Termen spontanläkning har dock kritiserats i en artikel i 
Institute of Medicine 1990 som Sobell refererar till. Vidare hänvisar hon till Mulford 
från 1988 som menar att spontant avtagande egentligen är ett milt uttryck för vår 
okunnighet om behandlingens påverkan. Barker och Hunt (2007) menar att 
självförändring är ett omdiskuterat fenomen och meningarna skiljer sig åt, en del 
forskare godtar att fenomenet existerar medan andra är skeptiska. Det tycks heller inte 
finnas en gemensam benämning på detta fenomen, men en slutsats som kan dras är att 
termerna spontanläkning och självläkning har en sak gemensamt: förändringen ligger 
hos individen själv, därav termen självförändring (Sobell, 2007). Det finns stora 
variationer i anledningarna till självförändring. Hälsa och kognitiva värderingar om för- 
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och nackdelar med att fortsätta samt att upphöra med missbruket är två av de mer 
betydande anledningarna till förändring. Det finns även vissa undersökningsresultat som 
pekar på att de som återhämtar sig utan behandling har mindre missbruksproblem än de 
som återhämtar sig med hjälp av behandling (Smart, 2007).  

Blomqvist (1999) hänvisar till sin egen studie från 1996 där han funnit att 
spontanläkning inom alkoholism förekommer, men att undersökningsresultat kan 
variera stort beroende på det sociokulturella sammanhanget. Detta kan förklaras med att 
definitionen av alkoholproblem, bestående lösning och behandling varierar.  Blomqvist 
hänvisar även till studier som har visat att självläkning har föregåtts av att individen har 
nått en personlig botten. Detta krävdes för att förändring skulle ske och Blomqvist 
refererar vidare till Ludwigs resultat från 1985 som visade att avståndstagandet till 
alkohol hade föregåtts av en personlig kris. En studie genomförd 1984 av Mulford tar 
upp ”mognadstesen” som diskuterar möjligheten att individen med 
missbruksproblematik ”växer ifrån” sitt missbruk (Blomqvist, 1999). 

I studier av Tucker m.fl. från 1995 samt Klingemann från 1991, 1992 har man kunnat 
dra slutsatserna att självläkning är beroende av stabila förändringar inom viktiga 
livsområden. Dessa förändringar påverkar även upprätthållandet av drogfrihet. Deras 
undersökningar har likaså visat att självläkning har gynnats av minskad negativ stress. 
Samhällets attityder gentemot bruk av olika substanser har även det visat sig vara 
betydelsefullt för självläkning. Den process som självläkning innebär har varit långvarig 
och oftast motiverad av hänsyn till de närmaste och/eller av hälsoskäl. Beslutet om att 
upphöra med sitt missbruk har i många fall påverkats av insikt om missbrukets 
dominans i livet och även hur det i allt högre grad har ställt till med problem i relationer 
både till familj och till vänner. Att det finns teorier om självläkning betyder inte att 
behandling inte behövs. Däremot är det viktigt att inte koncentrera sig på om behandling 
behöva utan vilken form av behandling individen behöver (Blomqvist, 1999). 

Återfall 

För en del individer som har haft långt uppehåll från sitt substansmissbruk kan mötet 
med en person, plats eller händelse som tidigare associerades till deras droganvändning 
resultera i återfall. Dessa faktorer kan även utlösa fysiologiska reaktioner som 
exempelvis sug efter narkotika. Det är dock oklart om eller hur dessa reaktioner 
någonsin avtar (Hser, Longshore & Anglin, 2007). Kristiansen (2000) menar dock att 
även om återfall har en negativ klang kan den hos vissa fungera som en påminnelse av 
det negativa med missbruk. På ett sätt kan återfall hjälpa till att avglorifiera ett 
missbrukarliv. Jenner förklarar att återfall inte handlar om att personen är en sämre 
människa, det handlar om ett beroende som är för svårt för den enskilde att hantera. 
Genom att förstå orsaken till tidigare misslyckanden kan individen bättre klara av att 
hantera situationen nästa gång (Jenner, 1987). 

Det inlärningsteoretiska perspektivet menar att risker för återfall grundar sig i att 
individen med missbruksproblematik har svårt att hantera situationer, händelser eller 
känslor. Individens förväntningar på drogens effekt, d.v.s. en dämpad känsla på 
eventuella motgångar, leder till att denne kommer att fortsätta bruka. I annat fall, om 
dessa situationer övervinns, ges en känsla av ökad självkontroll. Den kognitiva modellen 
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menar däremot att inre eller yttre högriskstimuli medför till tankar där följden blir 
inlärda tankemönster som ger ”en känsla av sug” och kan i sin tur orsaka återfall. Inom 
det psykodynamiska perspektivet syftar man på återfall som bristande impulskontroll där 
individen inte har kunnat hantera känslor, behov samt konflikter.  Sjukdomsmodellen ser 
återfall som ett kliv bakåt (reaktivering) i en tilltagande sjukdom (Melin & Näsholm, 
1998).  

Melin och Näsholm hänvisar till Hunt et al som 1971 utförde en undersökning som 
visade på att majoriteten efter avslutad behandling återfaller inom tre månader. För ett 
övervägande antal inträffar detta de första fyra veckorna. Melin och Näsholm menar 
vidare att stundtals kan det behövas att klienten tar ett kliv bakåt, det kan resultera i att 
längre fram finna lämpliga lösningar, det kan likaså vara av vikt att välja en annan 
riktning för att nå målet. Genom coping-strategier avses det att förebygga återfall, syftet 
är att ge individen verktyg för att handskas med de svårigheter som kan uppstå i livet. 
Melin och Näsholm ger olika exempel på orsaker till återfall. Det kan handla om 
bristande förmåga att handskas med frustrationer, emotionella svårigheter som kan 
uppstå samt ambivalens eller abstinens.  Stabilisering kommer först när klienten lär sig 
att hantera återfall (Melin & Näsholm, 1998). 

Upprätthållande av drogfrihet 

För att förstå missbrukets uppehåll eller upphörande måste drogens interaktiva 
inflytande samt individens uppfattning av drogen tas i beaktande. En viktig faktor att ta 
hänsyn till är att missbruket är tillfredsställande för individens behov av acceptans samt 
förbättrar deras självbild och status (Bailey m.fl., 1994). När beslutet om ett 
narkotikafritt liv är fattat är det av stor vikt att få socialt stöd, acceptans och bekräftelse 
för att ta sig ur missbruket.  Efter behandlingen eller när målet med ett narkotikafritt liv 
är uppnått följer för de flesta sociala, fysiska, ekonomiska samt emotionella problem. 
Skam- och mindervärdeskänslor är ytterligare några av de problem som följer. 
Organisationen NA (Anonyma Narkomaner) kan hjälpa till med detta eftersom de är en 
sluten krets där anonymiteten ger trygghet och där individen med missbruksproblematik 
är omgiven av andra som förstår vad ett missbrukarliv innebär (Kristiansen, 2000).  

En svårighet vid beslutsfattandet om upphörande på narkotikamissbruket är 
upprätthållandet av drogfriheten. Definitionen är diffus eftersom det inte går att säga när 
en individ tillfrisknar (Laudet, 2007). Hser m.fl. (2007) framhåller att det kan ta 8-10 år 
innan tillfrisknandet stabiliseras. Därför kan det vara relevant med längre uppföljningar 
för att se behandlingens effektivitet och vad som kan ligga till grund för tillfrisknande. 
Olika faktorer för att upprätthålla narkotikafriheten är religion, studier samt 
samhällsintegrering. Utöver dessa faktorer är det relationen till familj samt vänner 
betydelsefulla, likaså undvikandet av droger, droganvändande samt sociala företeelser 
som associeras med bruk. Andersson (1998) framhåller att det är av vikt för 
upprätthållande av drogfrihet att individen ser de fördelar det innebär. I annat fall är 
chansen minimal att han eller hon kommer att kunna sluta dricka helt. Droger 
kännetecknas för många delvis som vällust och socialiserande. Att anpassa sig till ett 
nytt liv utan droger efter flera år av tungt narkotikamissbruk, med nya umgängen och 
vanor är därför en svår process. För att kunna fortsätta leva ett liv utan droger är ett 
drogfritt nätverk samt en meningsfull aktivitet väsentligt. Det är viktigt att individen 
känner att det finns något nytt och annat att lägga fokus på. Efter behandling kan det för 
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många vara till hjälp att aktivt delta i NA och AA. Syftet efter behandlingen blir att 
integrera individen i samhället igen. Om individerna bemöts av arbetslöshet, isolering, 
brist på boende samt brist på inkomst är chansen stor att de kommer återvända till ett liv 
med missbruk. Familjen tycks spela en central roll vid varaktig förbättring vid 
drogfrihet. En positiv miljö på arbetsplatsen med stöd och gemenskap är likaså en viktig 
förutsättning. Ett arbete kan leda till stärkt självkänsla och genom det bidra till 
skapandet av en identitet. För individer utan familj och arbete förefaller stödgrupper 
eller ett nytt och nyktert socialt umgänge vara väsentliga faktorer för drogfrihet.  

Det finns en viss skillnad beroende på vilken behandling individen har fått, samt om 
denne har fått någon. För ”självläkarna” var en reduktion av påfrestningar på viktiga 
livsområden mycket betydelsefull för en bestående lösning. För de som fått hjälp genom 
AA var minskad psykisk press betydelsefull samt nya och förbättrade relationer. För 
annan typ av behandling var minskningen av negativa livshändelser betydelsefull för en 
bestående lösning. Blomqvists undersökning visar att stöd från närstående samt inre 
styrka, och förbättrad social situation (arbete, ekonomi, boende) har varit betydelsefullt 
för ett långsiktigt uppehåll från missbruket. De som deltagit i en 12-stegsbehandling 
nämnde även AA som en betydande faktor för upprätthållande av drogfrihet. Ur ett 
genusperspektiv kunde Blomqvist se att män i större utsträckning nämnde partnern som 
väldigt viktig, och som ett substitut för missbruket. Kvinnor å andra sidan nämnde 
oftare livet självt samt naturliv (Blomqvist, 1999). 

Teoretisk utgångspunkt 
Förändringsprocessen är av intresse ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv då 
kunskap om förändring kan bidra till större förståelse hos behandlare för den 
komplicerade process det innebär att ta sig ur ett missbruk och upprätthålla drogfrihet. 
Prochaska och Diclemente (1995) har utarbetat en modell för att förklara hur en sådan 
förändring kan gå till.  Nedan redogörs för huvuddragen i teorin. 

Förändringsprocessen 

”Change does not depend on luck or willpower. It is a process that can be successfully 
managed by anyone who understands how it works. Once you determine which stage of 

change you’re in, you can: 

•  Create a climate where positive change can occur 

• Maintain motivation 

• Turn setbacks into progress 

• Make your new beneficial habits a permanent part of you life”1 

 
1 Prochaska, J. O., Norcross, J. C. & Diclemente, C. C. (1995). Changing for good. Bokens baksida. 
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Förändringsmodellen är en transteoretisk modell utarbetad av Prochaska och 
Diclemente.  Den innefattar sex olika faser och framläggs i spiralform, linjärt samt 
cirkulärt. Modellen beskriver hur individer avsiktligen genomför förändringar och har 
varit särskilt användbar och haft en betydande roll för individer med 
missbruksproblematik (Melin & Näsholm, 1998).  

Prochaska, Norcross och Diclementes (1995) teori om förändringsprocessen utgår från 
att människan själv kan åstadkomma förändringar när det gäller beteenden, tankar och 
känslor. Teorin syftar till att individen ska övervinna sin problematik, oavsett om det 
handlar om narkotika, alkohol etc. Förhoppningen är att individen ska gå till handling 
och anpassa sig till en mer hälsosam livsstil. Individer som lyckas åstadkomma en 
framgångsrik självförändring har följt en viktig process där förloppet är möjlig att 
kontrollera. Förändringsmodellen kan gagna individer oberoende på vilken fas de 
befinner sig i och oberoende på problematiken. Den kan vara till hjälp både för de som 
inte vill förändras såväl för de som under flera år haft förhoppningar om att någon dag 
kunna förändras. Däremot är det av vikt att individen såväl som behandlaren är 
medvetna om vilken fas individen befinner sig i samt vilken problematik som ska 
övervinnas. För att åstadkomma förändring är valet av tidpunkt avgörande. 

Vid förändring är det sannolikt att beslutsamheten inte uppstod på en gång, istället är 
det något som sker över tid. I början är det mest troligt att problemet ignoreras för att 
sedan överväga att ta sig an det. Därefter kan mer definitiva planer för förändring 
förberedas. När man sen känner sig förberedd - mentalt, psykiskt och socialt, kan man 
gå till handling och ta itu med problemet. Individer som försöker åstadkomma 
förändringar de inte än är redo för försätter sig för misslyckande. Om det lyckas bör 
man arbeta för att upprätthålla sitt nya jag. Vid ett misslyckande är det istället troligt att 
man ger upp, åtminstone för ett tag (Prochaska m.fl., 1995). 

Förändringsprocessen innefattar sex olika faser för att nå förändring: före begrundan, 
begrundan, förberedelse, handling, upprätthållande och upphörande. Alla faser innebär 
en rad uppgifter som måste fullföljas innan det går att gå vidare. Varje fas behöver inte 
nödvändigtvis leda fram till nästa, det är möjligt att individen inte är redo att gå vidare 
och fastnar därför i en fas. Genom att förstå denna process ger den en ökad kontroll över 
förändringscykeln. Nedan följer en kortare beskrivning av de olika faser som ingår i 
förändringsprocessen (Prochaska m.fl., 1995). 

Före begrundan 

”It isn’t that they can’t see the solution. It is that they can’t see the problem” (Prochaska 
m.fl. 1995, s. 40). Individer i denna fas har ingen avsikt att förändra sitt beteende, det är 
inte heller ovanligt att de förnekar att de har problem. Fastän deras familjer, vänner, 
grannar, läkare eller medarbetare kan se problematiken har individen själv svårt att se 
denna och förstår inte omgivningens oro. Det finns olika anledningar till att individen 
uppsöker behandling. Det kan handla om påtryckningar från omgivningen, en partner 
som hotar att lämna en, hot om uppsägning, föräldrar som hotar att ta avstånd eller 
domare som hotar med straff. Individer i denna fas kan genomgå en förändring om de 
yttre påtryckningarna är bestående. Så snart dessa påtryckningar minskar återvänder de 
snart till gamla banor igen. Förnekelse är typiskt hos dessa individer, de lägger ifrån sig 
sitt ansvar på faktorer som familj, samhället eller ”ödet”, något som de menar ligger 
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utanför deras påverkan. Svårigheten ligger i att hjälpa individer som inte har som avsikt 
att förändras. Rätt verktyg vid rätt tillfälle kan däremot ge möjlighet till framsteg och 
föra utvecklingen vidare till begrundanfasen (Prochaska m.fl., 1995).  

Begrundan 

”I want to stop feeling so stuck” (Prochaska m.fl., 1995, s. 41). Först i denna fas är 
individen öppen för att ta emot information om sin problematik. De är dock inte redo 
för förändring innan en större förståelse för det egna beteendet har uppstått. I denna fas 
erkänner individen sin problematik och börjar seriöst fundera på en lösning. De vill 
förstå problematiken, se dess orsaker och finna möjliga lösningar. De vet vad målet är 
och även hur de kan ta sig dit men är än inte redo att ta steget fullt ut eftersom 
förändring medför rädsla för att misslyckas. Osäkerhet kan leda till ambivalens som 
försvårar utvecklingen. När begrundaren övergår till nästa fas är två förändringar 
väsentliga. Först börjar de fokusera på lösningen istället för problematiken. De börjar 
likaså tänka mer på framtiden än det förflutna. Fasens slutskede är en period av 
förväntan, ängslan och spänning.  Många förblir i denna fas under en väldigt lång tid 
innan de kan gå vidare (Prochaska m.fl., 1995). 

Förberedelse 

De flesta i denna fas förbereder sig för handling inom den närmsta månaden och 
försöker anpassa sig till att börja förändra sitt beteende. Fokus ligger på att hitta 
lösningar på problematiken. Det är viktigt att vara förberedd både för att gå till handling 
och för att hantera oväntade utmaningar. Individerna kan redan nu ha börjat ändra sitt 
beteende exempelvis genom att dra ner mängden alkohol. En framgångsrik förändring 
föregås ofta av en noggrann planering och utveckling av en utförlig sådan. Även om 
individerna känner sig redo för att gå till handling kan de känna ambivalens inför 
förändring. De kan ännu behöva förvissa sig själva om att förändring är det bästa för 
dem. Visionen om ett nytt jag kan öka förutsättningarna för att lyckas, i motsats till att 
se bakåt mot det destruktiva självet. Övergång till nästa fas kommer inte att ske förrän 
förändring av det egna beteende blir högsta prioritet (Prochaska m.fl., 1995). 

Handling 

Handlingsfasen är den fas där individer öppet förändrar sitt beteende och sin omgivning. 
Verklig och effektiv handling börjar med engagemang. De slutar dricka, häller ut sista 
alkoholen i hemmet eller konfronterar sina rädslor. Förändringar som görs här är mer 
synliga för omgivningen än de som görs under andra faser, och ger därför mest 
erkännande. Risken finns att individer och behandlare felaktigt likställer handling med 
förändring. Därmed förbises det avgörande arbetet som förbereder ett lyckat handlande, 
samt de viktiga och ofta mer utmanande ansträngningarna för att bibehålla de 
förändringar som följer efter handling. Att förändra graden av medvetenhet, känslor, 
självbild, tankesätt etc., kan alla vara olika sätt för att uppnå förändring. Ett användbart 
verktyg i fasen är att ersätta det problematiska beteendet med en aktivitet exempelvis 
träning och avslappningsövningar. De kan vara till hjälp genom att de leder fokus bort 
från problematiken. De individer som går till handling men misslyckas inom den 
närmsta månaden kommer mer troligen att lyckas inom sex månader jämfört med dem 
som inte gick till handling (Prochaska m.fl., 1995).  
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Upprätthållande 

Under upprätthållandefasen bör man arbeta med att befästa de framgångar som 
uppnåddes under tidigare faser och kämpa för att förhindra felsteg och återfall. 
Framgångsrik förändring innebär en hållbar sådan. Fasen kan ses som stillastående, det 
är dock en mycket viktig period av förändring där det är nödvändigt med verktyg för att 
förhindra att falla tillbaka i den problematiska livsstilen. För upprätthållande är det av 
vikt med en oavbruten, långvarig ansträngning och en förändrad samt hälsosammare 
livsstil. Utan ett starkt engagemang finns stor risk för återfall, vanligtvis leder det 
tillbaka till före begrundande- eller begrundandefasen (Prochaska m.fl., 1995)..  

Upphörande 

Huruvida ett verkligt upphörande verkligen existerar är forskare oense om. Prochaska 
m.fl. refererar dock till Sigmund Freuds paper från 1937 där slutsatsen var att 
betydelsefull förändring var en livslång strävan. Upphörandefasen är det ultimata målet 
för all förändring. För ett långvarigt upprätthållande av drogfrihet är det av vikt med en 
ny självbild, där en hälsosammare livsstil ingår. Det krävs också att tidigare beroende 
eller problem inte lockar i någon som helst situation. En stark beslutsamhet är likaså av 
betydelse då det kan innebära en självsäkerhet i att aldrig använda eller lockas till 
substansen igen. Beteendet kommer inte komma tillbaka och man upplever full tillit på 
förmågan att klara sig utan rädsla för att falla tillbaka (Prochaska m.fl., 1995). 

Syfte och problemformulering 
Det övergripande syftet med studien är att belysa behandlingspersonals uppfattningar 
om betydelsen av faktorer och händelser som kan vara av vikt för klientens vägar in i 
samt vägar ur ett substansmissbruk, i relation till forskningen inom området. Ett 
ytterligare syfte är att undersöka behandlingspersonals uppfattningar om återfall som en 
del i förändringsprocessen. Med substansmissbruk menas ett missbruk av alkohol eller 
narkotika. Föreliggande studie utgår ifrån följande frågeställningar: 

• Vilka händelser och faktorer kan vara avgörande för vägar in i ett 
substansmissbruk?  

• Vilka händelser och faktorer kan vara avgörande för vägar ur ett substansmissbruk? 

• Hur uppfattas återfall som en del i en förändringsprocess? 

• Vilka uppfattningar finns om upphörande av ett substansmissbruk? 

 

 

Comment [Mal1]: Nu fick ni 
inte med denna punkt i det 
övergripande syftet. Antingen 
skriver ni till det i syftet ovan eller 
så stryker ni denna frågeställning, 
med då blir det inte lika snyggt i 
resulatredovsinignen. 
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METOD 

Metodologiska utgångspunkter 
Vid val av studiens vetenskapsteori och metod diskuterades vad som var mest lämpligt 
för att uppnå syftet och besvara frågeställningarna. Studiens intresse låg i att utforska 
behandlingspersonals uppfattningar om faktorer och händelser som påverkade 
missbrukets upphörande, återfall samt upprätthållande av drogfrihet.  

Inom vetenskapen finns två huvudinriktningar: positivism och hermeneutik. Ett 
positivistiskt synsätt hävdar att det finns absolut kunskap. Positivismen syftar till att 
skapa så säker kunskap som möjligt där intuition, teoretisk spekulation, religiösa 
uppenbarelser eller heliga skrifter är värdelös. Kunskapen kan antingen grunda sig på 
iakttagelser med hjälp av sinnena eller det som är logiskt möjligt att uträkna. Det gäller 
att ha ett kritiskt synsätt och enbart se till de fakta som är bortom all tvivel (Thurén, 
2007). 

Hermeneutiken skiljer sig från positivismen genom att inte söka efter en absolut 
sanning, då det enligt detta synsätt inte existerar en sådan. Inom hermeneutiken är man 
intresserad av hur världen uppfattas och tolkas av människor. Man vill nå förståelse för 
människors handlande (Thurén, 2007). Eftersom studien ämnar utgå från tolkningar av 
behandlingspersonals och forskningens uppfattningar, så ryms den inom en 
hermeneutisk tankeram. 

Hermeneutisk forskningstradition 

Hermeneutiken bör ses som ett samlingsnamn för en mängd olika synsätt. Denna 
forskningstradition är skeptisk i förhållande till sig själv eftersom den både kan skapa, 
upplösa samt återskapa kunskap (Ödman, 2007). Hermeneutiken innebär en 
medvetenhet om att tolkning är kontextuellt färgad. Detta betyder att tolkningssättet 
påverkas av vem individen är och dennes livsvärld (Vikström, 2005). Hermeneutik ger 
utrymme till att förstå andra människors känslor och upplevelser genom att vi kan se in i 
oss själva och därmed få större självförståelse. Meningen är att förstå, inte bara begripa 
människor, deras handlingar och resultatet av dessa (Thurén, 2007 : Patel & Davidson, 
2003). Patel och Davidson (2003) påpekar innebörden av att forskaren har ett öppet 
förhållningssätt och innehar en engagerad roll. Enligt Thurén (2007) uppmärksammas 
inom hermeneutiken betydelsen av att få en djupare kunskap om den enskilda individen. 
Denna kunskap kan alltid förbättras däremot kan den aldrig bli fullkomlig. Vikström 
(2005) menar att det kan bero på att ett forskningsobjekt är öppet för tolkning och kan 
därmed tolkas på flera olika sätt. Patel och Davidson (2003) framhåller att forskaren har 
ett subjektivt förhållningssätt vilket innebär att tolkningen kommer att påverkas av den 
egna förförståelsen. Detta tillsammans med tankar, intryck, känslor samt kunskap är en 
tillgång för forskaren.  

Den hermeneutiska tolkningen kan framstå som fri eftersom den formas och tolkas 
utifrån individens egna tolkningssätt och förutsättningar. Friheten kan däremot aldrig bli 
fullständig. Med detta menas att tolkningsfriheten inte är total, individen är styrd av 
exempelvis språk, traditioner, metoder samt allmänt etablerade uttryckssätt. Detta 
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hindrar dock inte att varje tolkning är nyskapande på något sätt eftersom ingen 
människa är den andre lik, material kombineras på ett nytt sätt eller görs i någon ny 
situation. Syftet med tolkningsuppgiften är avgörande för vad som tolkas ur texten, även 
förväntningar är av vikt. Tolkning innebär därmed att texter får olika betydelse 
beroende på förförståelse, förväntningar samt individen (Vikström, 2005).  

Ett exempel på hermeneutiskt tankesätt är: ”Jag blir intresserad, studerar litteraturen om 
missbruk och inser att det finns flera tänkbara förklaringar till att människor 
missbrukar” (Thurén, 2007, s.60). Olika människor kommer säkerligen att tolka den 
missbrukande individens situation olika (Thurén, 2007).  

Kvalitativ metod  

Den kvalitativa metoden lämpar sig för vår studie eftersom metoden utgår från 
undersökningspersonen, dennes uppfattningar samt upplevelser. Vi vill lägga fokus på 
det som framkommer i det direkta och unika mötet mellan behandlingspersonal och 
klient. Vårt intresse ligger i de uppfattningar som yrkesverksam personal har när det 
gäller faktorer som påverkar beslutet om upphörande av ett substansmissbruk. Genom 
studien vill vi skapa större förståelse för och underlätta tolkningen av dessa faktorers 
betydelse. 

En kvantitativ metod innebär intresse för ett mätbart resultat och att finna samband 
mellan faktorer och företeelser. Vid val av forskningsmetod var den kvalitativa metoden 
mest relevant av den orsaken att studien avser att skapa förståelse för förändring, denna 
förändring är inte mätbar. Inom metoden syftas det till att så utförligt som möjligt 
beskriva ett fenomen och dess egenskaper (Jensen, 1995). Den kvalitativa metoden 
fokuserar på ett antal väsentliga ord: tolkning, förståelse, egen verklighet samt 
uppfattning, det vill säga individen och dess varande står i fokus. Bryman (2002) menar 
på att kvalitativ metod är ett redskap för att förstå och ett medel för att förändra vilket 
innebär att den personliga erfarenheten och reflexionen framstår som central i 
forskningsprocessen. Kvalitativ forskning bygger på en hermeneutisk 
forskningstradition, det vill säga en önskan om att förstå genom tolkning av livsvärld. 
”Den utgår vanligtvis ifrån att verkligheten definitivt är upplevd, ofta konstrukturerad 
men ibland också skapad”. Strävan efter en nära relation är i fokus hos kvalitativa 
forskare eftersom de har en önskan om att uppfatta världen på samma sätt som 
undersökningspersonerna. Att ”se världen med deras ögon” som Bryman vidare menar. 
Bring (1999) framhåller forskares önskan om att förstå den sociala verkligheten och det 
som händer i den på det sätt som deltagarna upplever denna verklighet. 

Den kvalitativa metoden kan öka förståelsen och främja empati med individen eftersom 
den syftar till att se genom andras ögon (Bryman, 1997).  För att lyckas med detta är en 
nära relation till individen av stor betydelse. En sådan relation kan leda till ett långvarigt 
engagemang som i sin tur kan ge utförlig information. Det centrala i den kvalitativa 
undersökningen är deltagarnas synsätt på livsvärlden, det vill säga det de anser vara av 
vikt (Bryman, 2002).  

Inom den kvalitativa metoden kan giltigheten ökas genom att fördjupa de frågor som 
ställs. Det vill säga att olika frågor kan ställas om samma ämne. Då går det att se om 
man verkligen fick det svar som frågan avsåg (Jensen, 1995).  
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Begränsningar  

Jensen (1995) poängterar att det är viktigt att man kan förhålla sig kritiskt till den valda 
metoden. Inom en studie är det av vikt att se till de begränsningar metoden kan medföra. 
Detta för att undersöka om det resultat studien ger håller och i vilken grad den klarar av 
kvalitetskraven. Något Jensen menar måste uppfyllas tidsmässigt och med tillräckliga 
resurser annars riskerar den fallera i trovärdighet. Bryman (1997) tar upp problematik 
som finns vid genomförandet av kvalitativa studier. Ett av dessa problem är den 
uppmaning som finns, om att ha ett empatiskt förhållningssätt och att uppfatta världen 
genom individens ögon. Det har visat sig vara problematiskt om det verkligen går att 
inta ett sådant synsätt, att se genom aktörernas perspektiv. Likaså hur man kan veta att 
de tolkningar som görs är giltiga.  

Den kvalitativa forskningen har kritiserats för att vara för subjektiv, eftersom resultaten 
bygger på forskarnas tolkningar om vad som är betydelsefullt. Kritiken riktas även mot 
att resultatet har påverkats av ett personligt förhållande med undersökningspersonerna 
(Bryman, 2002). Ännu en svårighet som Bryman nämner är replikation av kvalitativa 
undersökningar då de är ostrukturerade och ofta beroende av vad forskaren observerar 
och registrerar. Undersökningarna kan därför påverkas av forskarens egna intressen och 
likaså egenskaper, som exempelvis ålder, kön samt personlighet. Egenskaperna kan i sin 
tur komma att påverka undersökningspersonerna. Tolkningen av data kommer även att 
påverkas av forskarnas egna val och sympatier. Detta och att det knappt finns några 
accepterade tillvägagångssätt för replikering, gör det nästan omöjligt att replikera 
kvalitativa forskningsresultat. Kritik har även riktats mot att det är omöjligt att 
generalisera resultaten till andra miljöer då man inom kvalitativa studier genomför 
deltagande observationer eller gör ostrukturerade intervjuer med ett litet antal individer i 
ett visst bostadsområde eller i en verksamhet. En annan svårighet kan vara bristande 
transparens vilket innebär otillräcklig information om hur en undersökning genomfördes 
och planerades. 

Planering och genomförande 

Urval 

Undersökningen genomfördes på en kommunal institution i en mindre stad för män och 
kvinnor över 18 år med alkohol- och narkotikaproblematik. Undersökningsgruppen 
bestod av tre kvinnliga behandlingsassistenter. Intervjuerna genomfördes individuellt, 
på samma institution. Utifrån undersökningens syfte var det angeläget att komma i 
kontakt med behandlingspersonal inom missbruks- och beroendevård. 
Behandlingshemmet lämpades för studien eftersom de arbetade med den målgrupp som 
var av intresse för frågeställningarna. Bring (1999) poängterar att respondenterna bör ha 
erfarenhet av de frågeställningar som ska diskuteras. De menar att man bör beakta deras 
utbildningsbakgrund, sociala status, kön, religion och andra förutsättningar som kan 
innebära att deltagarna har olika förutsättningar för att yttra sig inom gruppen. En 
utgångspunkt för studien var att intervjupersonerna hade en nära relation till klienterna. 
En nära relation definierades som att personalen arbetade kontinuerligt i samtal med 
klienten, med fokus på behandling.  
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På grund av tids- och kostnadsskäl genomfördes studien med ett bekvämlighetsurval där 
undersökningen utfördes i en närliggande kommun. Bryman (2002) poängterar att även 
då ett bekvämlighetsurval kan ge intressant data är det av vikt att man är medveten om 
begränsningar när det gäller generaliserbarheten. Resultaten i vår undersökning kan 
variera beroende på vart den utförs.  

Instrument 

Inför genomförandet av undersökningen utformades en intervjuguide (se bilaga IV) som 
kom att innehålla ett antal grundläggande frågor. Eftersom intresse låg på 
respondenternas uppfattningar var det lämpligt att genomföra en semistrukturerad 
intervju med öppna frågor som gav respondenterna uttrycksfrihet samt möjligheten till 
reflektion. Bryman (2002) framhåller att man vid semistrukturerade intervjuer utgår från 
en lista med specifika teman, även kallad intervjuguide. Frågornas ordning blir här 
minde viktigt, likaså kan frågor som först inte var planerat att fråga ställas vilket syftar 
till att respondenterna kan utforma svaren på det sätt som passar dem. Genom att 
intervjun är öppen och fri får respondenterna utrymme för tolkning och reflektion. Ett 
strikt frågeschema bör därför uteslutas. Intervjuguiden fokuserade på frågeställningarna, 
med tyngdpunkt på respondentens personliga erfarenheter av studiens teman. 
Huvudfrågorna handlade om bestående drogfrihet, vad det innebär, om och när det är 
möjligt att säga att en klient har blivit fri från sitt substansmissbruk. Intresset låg också i 
att undersöka behandlingspersonals uppfattning och inställning till upprätthållande av 
drogfrihet och hur det kan visa sig i praktiken.  

Reliabilitet & validitet 

Med reliabilitet menas att undersökningen är både pålitlig och har trovärdighet. För 
detta krävs att undersökningen är genomförd på ett trovärdigt sätt. Tanken är att 
undersökningen ska visa samma resultat om den genomförs ännu en gång. Reliabiliteten 
kan påverkas av olika faktorer, intervjumetoden, intervjuare samt miljö (Jacobsen, 
2007). Den intervjumetod som har valts för studien är den individuella, vilket innebär 
att intervjuerna genomfördes med en respondent i taget. Jacobsen menar vidare att en 
sådan intervju kan påverkas av intervjuarens närvaro, platsen för intervjun samt de 
parter som deltar. Även medvetenheten om att man blir observerad kan leda till att 
innehållet påverkas. Respondenten kan komma att uppträda annorlunda beroende på 
vem som intervjuar. Intervjuarna kan ge olika stimuli vilket kan leda till att resultatet 
varierar mellan intervjuarna. Platsen för intervjun kan även påverka resultatet genom att 
respondenten kan känna sig mer bekväm och avslappnad på en bekant plats. Tanken är 
att göra det så bekvämt som möjligt för respondenten och på detta sätt öka 
realiabiliteten. Förberedelse är även av stor vikt, beroende på vad man vill ha för svar. 
Vill man ha spontana svar är det inte nödvändigt med förberedelser, men för mer 
planlagda och genomtänkta synpunkter kan det vara av vikt med en utförlig 
förberedelse. Ett annat sätt att stödja reliabiliteten inom en studie är att spela in 
intervjun. Genom detta kan man återgå till det sagda och verifiera vad som har sagts. En 
inspelning återger hela samtalet utan att påverkas av intervjuarens förmåga att föra 
anteckningar eller minnesförmåga . 



 

17 

Validitet handlar om i vilken omfattning forskaren kan påvisa datans exakthet samt 
träffsäkerhet. Inom kvalitativa metoder går det dock inte att garantera sådana data. Det 
går bara att visa på att datan har framtagits enligt god praxis (Denscombe, 2009). 
Validitet syftar till att metoden som har valts ska mäta det som avses. Ett bra sätt för att 
få validitet är att använda sig av flera källor, de behöver inte säga samma sak, det 
viktiga är att få synpunkterna. Att kunna se skillnader i individers tolkningar av samma 
fenomen är viktigt utifrån ett kvalitativt synsätt. För att uppnå validitet bör källorna ha 
god kännedom om ämnet, vara förstahandskällor, de bör inte ha motiv till att ljuga och 
de bör vara flera oberoende källor (Jacobsen, 2007). 

Insamling 

Bryman (2002) poängterar att det ska kunna säkerställas att intervjun genomförs i en 
miljö som saknar störande moment. Det var viktigt för oss att vid genomförandet av 
intervjuerna kringgå dessa störande moment, att vi fick tillgång till ett avskilt 
samtalsrum var av stor betydelse. Intervjuerna spelades in för att senare bli analyserade 
och tolkade. Vi anser att inspelning syftar till att tillföra intervjun en mer avslappnad 
stämning, till skillnad från att föra anteckningar, som i sin tur skulle kunna bli 
distraherande. Det kan likaså leda till att speciella fraser och uttryck går förlorade. 
Bryman fortsätter och menar att inspelningen blir betydelsefull för att inte gå miste om 
respondenternas egna formuleringar och uttryckssätt. Ett sådant tillvägagångssätt är av 
vikt vid kvalitativa undersökningar. 

Datainsamling innebär att man samlar in den väsentliga information som behövs för 
resultatet från berörda individer. Vid insamlingen kan det bli en del störande moment, 
vilket i sin tur kan leda till att resultatet inte blir korrekt. Det går att göra en bedömning 
av det som kan komma att påverka datainsamlingen för att se huruvida det i sin tur kan 
komma att påverka datainsamlingsprocessen (Jensen, 1995).  

Analysmetod 

Materialet analyserades utifrån Kvales (2009) analyssteg. Intervjuerna transkriberades 
vilket gav en tydlig överblick av det material som blev föremål för analys. Vid analysen 
av transkriberingen valde vi att utesluta upprepningar, instämmande (hm) eller tvekan 
(ehh) eftersom de inte upplevdes som relevanta för resultatet. Därefter lästes materialet 
igenom för att söka efter meningskoncentrering som var väsentliga för studiens syfte 
och frågeställningar. Vi valde att läsa materialet åtskilda för att sen jämföra och 
diskutera vilka teman som var väsentliga. De teman som valdes ut var 
behandlingspersonals uppfattningar om vägar in, vägar ut samt vändpunkter, 
svårigheter vid upphörande, upprätthållande av drogfrihet, andra tecken än drogfrihet, 
återfall. Dessa kom sen att bli rubriker i resultatredovisningen.  

I analysen finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Vikström (2005) framhåller att en 
förutsättning för tolkning är förståelsen av språket, dock inte enbart det språk texten är 
skriven på. Det kan även innebära vissa svårigheter att förstå dialekt, vetenskapligt eller 
tekniskt fackspråk. Det är av vikt att förstå de koder och uttryck som förekommer i 
texten för att kunna förstå innebörden även om språket i sig är behärskat. Det är inte 



 

18 

bara språket som är viktigt, även förförståelsen spelar roll. Tolkning förenklas om det 
finns viss kunskap om ämnet innan läsning av texten.  

Forskningsetiska överväganden  

Etiska frågor 

De etiska frågorna för de personer som är inblandade i forskning handlar enligt Bryman 
(2002) om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Han poängterar etiska 
principer som informationskrav. Vi informerade respondenterna om undersökningens 
syfte. Det var viktigt att de var på det klara med att deras deltagande var frivilligt och att 
de kunde avbryta intervjun om de önskade. Ett samtyckeskrav ska finnas och innebar att 
respondenterna själva bestämde över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet syftar på 
att de uppgifter om de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med stor 
konfidentialitet. Därför valde vi att använda fingerade namn i resultatredovisningen. 
Patel och Runa (2003) menar att de flesta undersökningarna innebär att individerna 
lämnar ut information på något sätt. Vare sig om vi hämtar information om individerna 
eller om individerna själva lämnar informationen, måste vi värna om de enskilda 
individernas integritet. Det innebär till exempel att det inte får vara möjligt att 
identifiera en enskild individ när vi presenterar resultatet. Alla uppgifter som vi erhöll 
från och om individerna behandlades konfidentiellt. Innan intervjun påbörjades talade vi 
om för respondenterna att vi skulle spela in samtalet och var tydliga med att inga 
personuppgifter skulle komma att finnas med i det färdiga materialet. Bryman (2002) 
poängterar även nyttjandekrav vilket innebär att all insamlad data endast får användas 
för forskningsändamålet. Respondenterna kom därför att informeras om 
nyttjandekravet. 

RESULTAT 
I studien deltog tre behandlingsassistenter från en institution/behandlingshem i en 
mellanstor stad i södra Sverige, varav två är socionomer och en är mentalskötare. 
Undersökningspersonerna har arbetat där mellan två och nio år. På institutionen erbjuds 
behandling till kvinnor och män över 18 år som har beroende- och 
missbruksproblematik med alkohol och/eller droger.  

Resultatredovisning 

Resultatet redovisas i sju övergripande teman: vägen in i, vägen ut ur & vändpunkter, 
svårigheter, upprätthållande, upphörande samt återfall I resultatet har text och citat 
sammanställts för att skapa samband mellan respondenternas svar samt våra tolkningar. 
Citaten har kursiverats vilket kan förenkla förståelsen av respondenternas uppfattningar 
och våra tolkningar. Som det nämndes i forskningsetiska överväganden har det använts 
fingerade namn, detta för att uppfylla en del av konfidentialitetskravet samt ge ett mer 
personligt intryck. De namn som valdes är Christine, Jennie och Anna.  

En del ord i resultatredovisningen var ohörbara, där har vi använts oss av Kvales 
utskriftskonventioner som menar att ohörbara ord registreras genom tom parentes ( ). 
Vid ett ställe valde vi att understryka ett ord eftersom en av respondenterna uttryckligen 
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betonade det ordet. Hakparentes [ ] har använts där ord som inte ingick i originalcitatet 
har behövts förtydligas eller förklaras. 

Vägar in i missbruk  
 
Olika faktorer 
Respondenterna menar att flera olika faktorer påverkar vägen in i ett missbruk. Dessa 
faktorer är olika för olika personer och går inte att generalisera. De faktorer som nämns 
och som respondenterna uppfattar kan vara av betydelse är uppväxtmiljön, det genetiska 
arvet, bristande anknytning samt tillgången till alkohol och droger. Christine betonar 
uppväxtmiljön: Det är jättesvårt att säga men vi ser mycket problem som har varit från 
det att de var väldigt små. Jennie framhåller också uppväxtmiljön men betonar en 
bristande anknytning som en faktor samtidigt som hon pekar på arvets betydelse. Andra 
faktorer som kan påverka menar hon är tid och umgänge under tonåren. Jennie: det 
finns ju inte en orsak. Jag tror mycket på den här anknytningen när man är liten, den 
kan jag tänka mig är viktig. Det finns ju också, det är ett arv i missbruk. Många har ju, 
ja föräldrar, farföräldrar, morföräldrar som har missbrukat. Även Anna menar att det 
inte går att peka på en orsak till missbruksproblem. Det kan egentligen vara vad som 
helst, eller hur mycket som helst. Det kan vara från skolan, umgänge. Att man hamnar i 
fel sällskap, nyfikenhet. 
 
Vägar ut ur missbruk & Vändpunkter 
 
Olika faktorers påverkan 
Christine menar att viktiga faktorer för vägar ut ur missbruk är olika beroende på 
individen samt vilken substans som har missbrukats. De första 14 dagarna är det ju 
väldig mycket som man måste ha. Någonstans att vara, få trygghet och orka med 
abstinensen, beroende på vad det är du har missbrukat. Kanske medicinskt, det är den 
första tiden, kanske första månaden. Det måste finnas en inre motivation som håller, en 
meningsfullhet i livet, en sysselsättning, familj, nätverk. Det är många bitar som måste 
fungera. Faktorernas påverkan på individen skiljer sig åt på så sätt att det inte går att 
generalisera, men återigen nämns uppväxten vilket Christine vidare poängterar: Det 
finns jättemånga, helt individuella orsaker från en person till en annan. Det är så olika, 
alltså det är de alla. Alla har så olika levnadsöden, det har hänt så mycket i deras liv 
från det de var väldigt små. Detta är något som även kollegan Jennie kan relatera till, då 
hon menar att det ser väldigt olika ut. Jennie framhåller vikten av stöd utifrån och att de 
klienter de får in ofta saknar det: Flertalet har ju inte den här sociala biten med sig när 
de kommer till oss, med familj och sysselsättning och så, utan de har ju strulat sig 
igenom ungdomsåren, och kanske varit på flera ( ) innan de kommer till oss. Anna 
menar att det stödet är betydelsefullt och även att barn kan stärka motivationen: Familj, 
nätverk, människor runtomkring som finns med och stöttar, barn det är ju många 
gånger en motivationsfaktor.  
 
Att nå sin personliga botten  
Förlusten av ett socialt sammanhang och påverkan på kroppen är faktorer som Christine 
framhåller som vändpunkter och som kan leda till en förändring. Christine: Jag tror att 
de flesta vi eller som jag har sett här på något sätt har kommit till en vändpunkt i livet. 
Antingen har de knarkat så hårt att de var nära att förlora livet eller har de suttit så 
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pass många ( ) i fängelse att man inte orkar längre. Förlorat allt, till slut så står du där 
utan bostad, förlorat familj, jobb. De kommer till en vändpunkt där det inte, kroppen 
orkar inte längre. Här går det att se att upphörande av ett substansmissbruk har föregåtts 
av olika faktorer som kan leda till en vändpunkt för individen. Individen har fått insikt 
om sin destruktiva livsstil, där den insikten leder till tankar om förändring. De börjar 
även fundera över den fysiska skada som den livsstilen kan leda till.  
 
Barn  
Christine framhåller återigen att det inte går att generalisera men poängterar att barn kan 
vara av betydelse för att uppnå förändring. Det tycks finnas viss skillnad i betydelsen av 
barn beroende på kön, där påverkan inte tycks vara lika avgörande: Någonting som kan 
[påverka] sen om det är generellt det vet jag inte men som jag kan se här, alltså barn. 
Sen är det många tjejer som fortsätter missbruka efter att de har fått barn naturligtvis 
men det kan vara en avgörande betydelse. Så att, kanske inte lika kraftfullt för pappan 
som för mamman, att du blir gravid. Förutom föräldrarollens betydelse för kvinnor 
uppfattar inte respondenterna att det finns könsskillnader när det gäller faktorer som kan 
påverka vägen ur ett missbruk. 
 
Upphörande 
 
Missbruk som ett avgränsat eller ett livslångt problem 
Åsikten om upphörande skiljer sig åt mellan respondenterna. Christine menar att 
missbruk inte är någonting individen helt plötsligt blir fri från, det handlar om ett 
långvarigt arbete: Ett beroende, en person, en missbrukare är en f.d. missbrukare i stort 
sett hela livet. Han får jobba med sitt missbruk eller sitt f.d. som nykter alkoholist eller 
nykter narkoman hela sitt liv. Anna menar också att upphörande kan variera beroende 
på individen och hur länge uppehållet varat. Hon poängterar även att drogfriheten 
kräver ett livslångt engagemang: Det är en ständig process, man får jobba med den hela 
tiden. Det är min uppfattning. Sen fri ifrån, det är jättesvårt att säga. Jag tror det är 
ganska individuellt, hur man ser på sitt missbruk. Att någon som har varit ren i ett par 
år kanske tycker att, alltså nu är det över. Och så kan det vara någon som tänker att det 
här är ett livslångt arbete. Jennie anser däremot att ett totalt upphörande existerar, men 
att det inte går att säga när det kommer att ske: Man kan bli fri från sitt missbruk, ja, det 
kan man bli. Det ser lite olika ut, en del kan nog känna att de blir friare efter två, tre år. 
Och en del behöver säkert flera år, så det ser olika ut.  
 
Behov av stöd 
Individen behöver genomföra livsavgörande omställningar som många gånger är 
påfrestande och medför problem, fysiska såväl som psykiska. Jennie: Ja, de mår ju 
dåligt länge efter och det här när de kommer hit och så och vi kommer med all vår 
information så tar de ju inte in hälften. De kan inte ta in alls det vi förmedlar, de kan 
inte sortera ut eller någonting. De mår ju dåligt fysiskt också, helt klart. Sömn, 
sömnlöshet, det är nog det vanligaste, sömnrubbningar. Och att du kanske inte har 
någon bostad, har ingen runt omkring dig, hur ska du kunna bli ren. Under denna 
period är det av vikt med stöd och hjälp utifrån eftersom det är svårt att ta sig igenom 
detta själv. En avgörande faktor kan vara den hjälp som finns att tillgå vid avgiftning. 
Christine: En av svårigheterna, det är ju att det inte finns någon avgiftning. Det finns 
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ingenstans att vara, alltså det finns ett glapp i hela vårdsystemet. Svårigheten är att du 
inte kan, du klarar oftast inte av att göra det här själv.  
 
Att våga 
Dessa livsförändringar innebär stora omställningar för individen, det krävs att de vågar 
lämna det trygga och bemöta rädslan för att gå vidare. Som Anna menar: Man måste 
bryta med det gamla umgänget och det kan vara svårt. Det kan vara det enda man har. 
Att våga sig på nya saker, sysselsättningar, arbete eller skola eller vad det kan vara. 
Jobbigt, att våga. Man har aldrig jobbat innan. Och, man vet inte vad som väntar eller 
det blir andra krav. 
 
Andra tecken för lyckad behandling 
Vad som menas med att upphöra med ett substansmissbruk är naturligtvis beroende av 
hur behandlingspersonal uppfattar målet med behandling av missbruksproblem. 
Respondenterna menar att det också finns andra mål än bestående drogfrihet, t.ex. 
förhöjd livskvalitet, som Christine menar: Alltså, vi har som mål, vi kan inte ha en 
målsättning där allihopa ska leva ett helnyktert liv utan vi säger för en ökad kvalitet, 
livskvalitet. Det är det som är målet. Naturligtvis vore det optimala om alla som 
genomgår en behandling kommer vara nyktra sen, eller drogfria. Men man har ändå 
det att en högre kvalitet på livet, än man haft innan, är målsättningen. Anna instämmer 
och pekar på andra positiva tecken än drogfrihet och belyser betydelsen av 
omställningar samt förbättring av relationerna mellan individen och dennes nätverk: 
Högre kvalitet på livet skulle det kunna vara. Att man kanske har en bostad, man kanske 
har fått en bättre kontakt med barn, föräldrar, släkt, nya vänner. Enligt Jennie kan det 
även handla om personlig utveckling: Ja, man utvecklas ju på många andra sätt också, 
som man kan ha nytta av när man kommer ut.  Sociala färdigheter och matlagning. 
 
Upprätthållande 
 
Olika påverkansfaktorer 
Efter upphörande av ett substansmissbruk ligger nu fokus på att upprätthålla 
drogfriheten. Det går att se att flera faktorer påverkar hela processen men framförallt 
betonas sysselsättning samt nätverk. Christine: Barn, det tror jag, familj och sen 
sysselsättning. Hon får medhåll från Anna som poängterar vikten av stöd utifrån. När 
individen återgår till samhället är det viktigt att de får fortsatt hjälp, någon eller något 
som motiverar dem till fortsatt drogfrihet. Det är egentligen samma sak, umgänge, 
familjen. Det är jätteviktigt, står man ensam så är det svårt. Nätverket är viktigt. Att ha 
en sysselsättning, det är viktigt. Att komma ut till ingenting, då är det svårt att hålla sig 
nykter och drogfri. Anna menar att sysselsättning kan vara till hjälp för att hantera den 
nya livsstilen, både under och efter behandling. Jennie instämmer och framhåller 
miljöns betydelse: Det är nog mest det här att det är nyktert och drogfritt, och tiden då. 
Det är viktigt att klienten får tid för reflektion och får insikt om vad de vill få ut av livet. 
Christine: Jag tror tiden här, att man tar det lugnt och stannar upp och funderar på vad 
man vill och är intresserad av att ta till sig [all information], det är också väldigt 
viktigt. Men sen handlar det om personen, var den är i livet, hur de känner motivationen 
och vad de har för framtidsplaner. Det är många olika bitar som spelar roll. 
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Återfall 
 
Inre & yttre faktorers påverkan 
Återfall kan påverkas av rädslan över att inte veta hur deras liv kommer att se ut. Det 
går heller inte att undgå umgängets betydelse i missbruksprocessen. Anna menar: 
Stress, rädsla, att inte veta vad som ska hända, att våga. Det blir mycket nytt. Det kan 
också vara press från gamla vänner. Vad som kan leda en person till återfall kan vara 
brist på sysselsättning samt att inte kunna stå emot suget. Jennie: Ja det kan ju vara att 
man saknar sysselsättning, blivit av med den man hade kanske. Man har sorg ( ) sen 
kan det vara sug, sug efter droger, som man inte orkar stå emot när man är ute.  
 
Stärkande eller misslyckande 
Det framkom skillnader vid åsikten om återfall som stärkande eller misslyckande. 
Anna: Jag ser det inte som ett misslyckande utan, som vi jobbar med återfall så jobbar 
man med personen på utsidan istället. De kan ju inte vara kvar här om de har tagit ett 
återfall. Jennie däremot ser det från ett annat perspektiv, hon menar att båda synsätten 
är befogade: Ja, det är ju faktiskt både och. För en del är det att man har någonting mer 
att jobba på. Ja och så kan det vara förödande, det beror på hur mycket konsekvenser 
som ( ) de negativa konsekvenser. Beroende på vilka konsekvenser som följer ett återfall 
menar Christine att det finns flera faktorer som kan påverka återfallets betydelse för 
individen: Stärkande har jag väldigt svårt att förstå. Naturligtvis tror jag att som jag 
har sett här så är ett återfall, det är ofta en del i, alltså det beror lite på vad 
konsekvenserna av ett återfall är. Men man ser ju ofta att ett återfall som är ett mindre 
så kan man kanske inse att ”jag klarar inte det här”. De flesta har ju försökt sluta 
kanske flera gånger men tagit återfall innan de kommer ner så långt, så det beror var i 
livet återfallet kommer, på vilket sätt återfallet sker. För vissa vi har här så kanske ett 
återfall betyder en psykosrisk, en ny fängelserunda helt enkelt. Sammanfattningsvis 
menar respondenterna att återfallets betydelse beror på individens situation samt vilka 
konsekvenser ett återfall medför. 

Sammanfattning av resultat 
Enligt vår tolkning framgår det tydligt av resultatet att respondenterna menar att det inte 
går att generalisera vilka och hur faktorer påverkar en individ, av den orsaken att det är 
väldigt individuellt. Det går heller inte att peka på vilka faktorer som är mest 
betydelsefulla för förändring. Det är dock tydligt att en del av dessa händelser och 
faktorer är återkommande under hela missbruksprocessen, framförallt sysselsättning och 
nätverk. Respondenterna menar att det inte finns endast en bakomliggande orsak för 
vägen in i ett missbruk. Även om uppväxt, föräldrar, anknytning, miljö samt arv tycks 
vara av störst betydelse. 

Ett beslut om upphörande av ett substansmissbruk föregås ofta av olika vändpunkter 
som har bestått av negativa livshändelser i form av bostadsförlust, fysiska och psykiska 
skador samt arbetslöshet på grund av ett missbruk. Det är först när individen börjar 
fundera över sin situation som det blir möjligt att genomföra en förändring. 
Respondenterna hade delvis olika uppfattningar om upphörande och huruvida det är 
möjligt att uppnå, men de var alla överens om att det krävs ett livslångt engagemang. 
Att upprätthålla drogfriheten är en utmaning för individen där denne kan behöva stöd 
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utifrån samt en fast beslutsamhet. Här poängteras åter betydelsen av en positiv 
sysselsättning eftersom den kan vara till hjälp för att fokusera på annat. Skulle 
upprätthållandet av drogfriheten misslyckas kan press från det gamla umgänget vara en 
bidragande faktor. Orsakerna till återfall kan vara flera men om det är ett misslyckande 
eller stärkande är respondenterna osäkra på. Det framgår dock att återfallets betydelse 
varierar beroende på vilka konsekvenser ett återfall kan medföra för individen. 

Teoretisk problematisering 
I resultatet framkom det flera utsagor som kunde kopplas till den teoretiska 
utgångspunkten. Utifrån förändringsprocesser och respondenternas uppfattningar om 
vägar in i missbruk såväl som vägar ut ur, upphörande, upprätthållande samt återfall, 
eftersträvades det att finna samband. Genom att klarlägga dessa samband går det att se 
huruvida förändringsprocessen är tillämpbar i behandlingsarbetet. 

Utifrån intervjuerna går det att se olika faser ur Prochaska m.fl. teori om 
förändringsprocessen. Med hjälp av modellen går det att göra en tolkning av 
respondenternas svar. En av respondenterna, Christine, menar att vid vägen ut ur ett 
substansmissbruk handlar det om att individen får insikt om sin problematik samt de 
skador det orsakar. Individen måste komma till en vändpunkt i livet för att börja fundera 
över sin livssituation, vilket kan leda till önskan om förändring. Detta framhålls i 
begrundanfasen som menar att individen måste få större förståelse för sin situation 
innan de kan genomgå förändring.  

Både förändringsprocessen och respondenterna framhåller vikten av individens 
motivation för att genomföra och upprätthålla förändring. Detta är betydelsefullt i 
processen och även i behandling där stora omställningar kan komma att ske. 
Omställningar i livet medför behov av strategier för att klara av de utmaningar ett 
upprätthållande av drogfrihet innebär. Prochaska m.fl. menar att det kan finnas stora 
risker för återfall, särskilt om individen saknar engagemang. För att undvika detta 
behöver individen verktyg för att fortsätta med förändringen. Respondenterna menar att 
individen möter många hinder och behöver lära sig hantera dessa för att undvika 
återfall. Här är det därför av vikt att finna en meningsfull sysselsättning samt ett stabilt 
nätverk. De framhåller vidare att individerna behöver mod för att lämna sitt gamla liv, 
vilket kan medföra rädsla och stress för vad som väntar. Det och brist på sysselsättning, 
att man inte klarar av att hantera det nya livet kan leda till återfall. Att inte lyckas ersätta 
drogen med en konstruktiv sysselsättning kan också leda till återfall. Det är många bitar 
som behöver falla på plats.  

En destruktiv livsstil där det inträffat flera negativa händelser som fängelsevistelser, 
bostadsförlust, försämrat nätverk kan leda till ett upphörande. Upphörande är dock ett 
komplext ämne, något som respondenternas uppfattningar visar. Även Prochaska m.fl. 
berör detta och menar att för upphörande krävs ett långvarigt engagemang, något som 
individen alltid kommer att behöva arbeta med. Det krävs en ny hälsosammare livsstil 
där det behövs en fast beslutsamhet för upprätthållandet av drogfriheten. 
Respondenterna instämmer och håller med om detta, de menar att det krävs ett varaktigt 
arbete, vilket individen alltid kommer att behöva få kämpa med. I resultatet framhålls 



 

24 

även att synen på det egna missbruket är individuellt och påverkas av hur länge 
drogfriheten varat.  

Prochaska m.fl. framhåller vikten av drogfrihet och respondenterna menar att även om 
drogfrihet är målet för behandling kan det även innebära en förhöjd livskvalitet. Det kan 
även innebära förbättrade relationer inom nätverket, personlig utveckling och positiva 
omställningar. Såväl Prochaska m.fl. som respondenterna menar att upphörande av 
användandet av substanser är det optimala målet för individens förändringsprocess. 

DISKUSSION 
Det övergripande syftet med studien har varit att belysa behandlingspersonals 
uppfattningar gällande vilka faktorer och händelser som kan vara av betydelse för vägar 
in i och upphörande av substansmissbruk. Det var likaså av intresse att undersöka 
uppfattningarna om återfall samt bestående drogfrihet. Det har även varit angeläget att 
jämföra hur forskningen överensstämmer med behandlingspersonals erfarenhet kring 
området.  

Metoddiskussion 
De kvalitativa intervjuerna gav oss mer jämförelsevis med att utföra en studie med 
enkäter. Frågor med fasta svarsalternativ hade inte gett oss den djupare förståelse som 
vi sökte. Erfarenheterna vi var ute efter skulle inte göra sig förstådda i siffror. 
Intervjuerna bestod av genomtänkta och relevanta frågor för studien, dock hade dessa 
kunnat vara mer tydliga då de stundtals var svåra att förstå. Detta hade kunnat undvikas 
genom att vi innan intervjun genomförde en testintervju med andra kollegor för att ta 
del av deras synpunkter. Det hade även kunnat resultera i mer relevanta följdfrågor.  

En kvantitativ enkät hade gjort det svårare att uppfylla studiens syfte, då på förhand 
givna svar skulle kunna påverka respondenternas svar. Det skulle heller inte finnas 
utrymme för tolkning eller följdfrågor som skulle kunna leda till större förståelse och 
insikt gällande respondenternas svar och erfarenheter. Valet av individuell intervju som 
intervjumetod var därför relevant för att uppnå reliabilitet i studien. Genom detta fick 
både respondenterna och vi utrymme att tolka de personliga och individuella 
uppfattningar respondenterna hade om studiens teman. 

För studien bokades fyra intervjuer, men med anledning av ledighet genomfördes endast 
tre stycken. Vid ett senare tillfälle återupptogs kontakt för att boka ytterligare en 
intervju, men utfördes inte eftersom det material som hade tagits fram var tillräckligt 
relevant för att uppfylla studiens syfte. Vi anser däremot att det inte nödvändigtvis har 
påverkat resultatets utfall. Genom att ha valt ut relevanta respondenter med god 
kännedom om ämnet kan vi anta att viss validitet har uppnåtts Vi har även valt att vända 
oss till fler än en respondent vilket ökar validiteten ytterligare.  

När det väl var dags för intervjuerna visade det sig dock att studiens missiv (se bilaga 
III) inte hade nått fram. Det försäkrades dock att missivet kommit fram genom 
telefonkontakt några dagar senare. Nu i efterhand anser vi däremot att vi kunde ha 
förklarat missivets innehåll utförligare. 
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Vid intervjuerna turades vi om att leda intervjuerna och den andra fyllde i med 
följdfrågor eller frågor om något behövde förtydligas. Ska man se till reliabiliteten 
genom detta tillvägagångssätt, går det inte att se att resultatet skiljer sig åt beroende på 
vem som intervjuade. Detta beror förmodligen på att båda var delaktiga under alla 
intervjuer. Genom att intervjuerna spelades in ökades studiens reliabilitet ytterligare 
eftersom detta gav möjligheten att återgå till intervjun och försäkra oss om det som hade 
sagts.  

Intervjuerna utfördes individuellt vilket kan ha varit betydelsefullt för studiens 
reliabilitet. Respondenterna påverkades inte av varandra vilket hade kunnat ske genom 
en gruppintervju. Pauser användes flitigt under intervjun för att ge respondenterna 
utrymme till reflektion. Detta kan ha medfört att svaren utvecklades ytterligare. 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats, då det ansågs vara det mest 
praktiska med tanke på att alla arbetade på samma institution. Att utföra intervjun på 
arbetsplatsen gav dem förhoppningsvis en känsla av trygghet som i sin tur kan ha 
bidragit till utförligare svar samt gynnat studiens reliabilitet. Om vi hade haft större 
erfarenhet av insamlingsmetoden kunde det däremot ha resulterat i ytterligare 
utförligare svar.  

Resultatdiskussion 
Studiens frågeställningar har besvarats på det sättet som avsågs. De slutsatser som har 
kan dras är att faktorers och händelsers betydelse är väldigt individuella genom hela 
missbruksprocessen. Det går inte att generalisera även om betydelsen av sysselsättning, 
nätverk samt uppväxt tydligt framgår under hela missbruket. I resultatet har det 
framkommit att olika faktorer och händelser spelar in beroende på var i 
missbruksprocessen individen befinner sig i.  

Vägar in   
Tidigare forskning överensstämmer till stor del med respondenternas yttranden om vilka 
faktorer som kan leda individen in i ett substansmissbruk. Respondenterna framhåller 
att problematiken grundar sig i individens barndom samt anknytning och menar att 
missbruk kan bottna i miljö såväl som genetiskt och socialt arv. Resultatet visar att 
dessa faktorer påverkar individen under hela missbruksprocessen och bör därför 
uppmärksammas så tidigt som möjligt. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att det är av 
vikt att som behandlingspersonal fokusera på dessa, både som bakomliggande orsaker 
men även som relevanta lösningar till missbruket.  
 
Relationen inom nätverket och ensamheten är två faktorer som inte togs upp av 
respondenterna i den utsträckning som vi förväntade oss. Detta finner vi intressant 
eftersom dess betydelse framgår tydligt i forskningen. Eftersom ensamhet har visat sig 
spela en väsentlig roll för individen vid vägen in i missbruket, bör behandlingen ha som 
mål att hjälpa individen hantera detta. Vi anser att relationen såväl som ensamheten inte 
bör förbigås i mötet med individen då dessa kan innebära ett ökat stöd samt en nystart i 
livet. Naken (1996) menar att avsaknad av erfarenhet om goda relationer kan leda till 
individens brist på tillit och det kan i sin tur leda till liv i missbruk. Även om dessa 
faktorer framhålls är vår uppfattning att individen måste arbeta med sig själv först för 
att åstadkomma en positiv utveckling och uppnå ett liv utan missbruk. Olsson (2000) 
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menar att vännerna kan vara en faktor för att ta ett första steg in i missbruket. Här går 
det att se hur en och samma faktor kan ha en positiv men såväl som negativ inverkan på 
missbruket.  

Tillgängligheten till substansen är likaså en betydande faktor som nämns av 
respondenterna såväl som Johnsson m.fl. (2000) och Olsson (2000). De menar att det 
kan vara avgörande för att prova på och för att fortsätta missbruka. Här kan vi se att det 
är av vikt med förebyggande åtgärder, detta för att minska tillgängligheten och därmed 
minska risken för ett missbruk. 

 
Vägar ut & vändpunkter 
 
Vägen ut ur missbruk är en lång process och medför åtskilliga svårigheter. Det kan 
likaså inträffa flera händelser och förekomma faktorer som kan komma att vara 
avgörande. Det går dock inte att generalisera vare sig behandlingsmetoder eller 
faktorers påverkan på missbruket. Melin och Näsholm (1998) såväl som respondenterna 
framhåller detta tydligt. Vi ser det som att det inte alltid är självklart när i processen 
vändpunkten infinner sig, inte heller går det att påvisa vilka händelser och faktorer som 
haft störst inverkan. Melin och Näsholm förklarar att det först i efterhand visar sig vad 
individen har upplevt varit av betydelse för att uppnå drogfrihet. Dessa händelser och 
faktorers betydelse beror på ur vilket perspektiv situationen ses ur. Vår uppfattning är 
att det respondenterna menar är viktigt för klienternas vägar ut ur missbruk inte 
nödvändigtvis behöver överensstämma med klienternas egna uppfattningar. Detta 
innebär att det egentligen inte går att säga vad som har varit verksamt i behandlingen.  
 

Blomqvist (2003) menar att individen bör få möjlighet till en ny identitet fri från 
missbruk. Vår uppfattning är att många har en nedvärderande syn på de individer som 
en gång missbrukat. En del kan välja att se det ur exempelvis ett sjukdomsperspektiv 
medan andra istället menar att har man väl försatt sig i situationen kan man inte lämna 
den - ”en gång missbrukare, alltid missbrukare”. Vi anser att det i så fall skulle kunna 
minska motivationen hos individen att lämna missbrukslivet bakom sig. Vid vägen ut är 
det viktigt att individen känner att denne inte är ensam om sin situation, det är inte något 
han eller hon bör klara av att hantera själv. Respondenterna framhåller stödet från 
omgivningen, släkt och vänner som väsentligt. De framhåller dock vidare att många av 
de klienter de möter saknar det stödet. Vi ser det som att detta är en faktor som på 
längre sikt har visat sig vara av betydelse. Bristen på stöd kan medföra att individen inte 
har tilltro på sig själv och sin förmåga att lyckas.  

Vändpunkter kan vara av betydelse för individens beslut att lämna missbruket bakom 
sig. Respondenterna nämner att det kan röra sig om flera livssvårigheter som för 
individen är av personlig betydelse som att förlora arbete samt bostad. De poängterar 
vidare att dessa omständigheter och dess innebörd är individuella. Enligt vår 
uppfattning kan en sådan livshändelse ha olika betydelse för olika individer. 
Arbetslöshet kan exempelvis medföra hopplöshet för någon medan det för en annan kan 
medföra nya möjligheter till utveckling. 
 
All behandling bör vara individuellt anpassad i den mån det är möjligt. Detta kan 
säkerligen vara en utmaning men kan vara avgörande för behandlingens utgång och bör 
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därför eftersträvas. Här kan det även vara intressant att se hur processen för 
självförändring ser ut, då det innebär en förändring hos en individ utan insatser utifrån. 
Det finns dock en viss likhet mellan de påverkansfaktorer som verkar både vid och utan 
behandling. Att ”sjunka så lågt” att individen börjar fundera över sin situation kan vara 
avgörande för förändring, vilket även framgår i resultatet. Dessa vändpunkter spelar en 
avgörande roll då de kan medföra att individen kan komma till insikt och lämna sitt 
destruktiva liv. Melin och Näsholm (1998) framhäver att för att kunna genomföra 
förändring krävs stor beslutsamhet. Vi ser det som att detta är detsamma som 
motivation och är ytterst viktigt för att kunna genomföra förändring. 
 
Under studiens gång förmodade vi att det skulle vara skillnader mellan könen när det 
gäller olika faktorers betydelse. Vi antog att de hierarkiska könsrollerna skulle finnas 
kvar, eftersom vi lever i en tid där skillnader mellan kvinnor och män är omdiskuterat. 
Därför såg vi det som något självklart att ta upp med respondenterna. Det visade sig att 
deras uppfattningar skiljde sig åt en aning. Det framkom att hos en kvinna kan barn vara 
av avgörande betydelse och att det hos en man inte är lika kraftfullt, som en av 
respondenterna uttryckte det. En annan menade istället på att det inte fanns uppenbara 
skillnader. Nu i efterhand kan vi se att faktorernas individuella betydelse i själva verket 
handlar om individen och inte könet.  
 
Återfall 
Återfall är ständigt närvarande i individens liv när denne upphör med sitt 
substansmissbruk. Det har visat sig vara oklart om denna återfallsrisk någonsin 
försvinner vilket är tydligt om man tänker på upprätthållandefasen. Respondenterna 
hade lite olika uppfattningar om synen på återfall som stärkande alternativt 
misslyckande. Det kan för en individ innebära att de kan ha något mer att arbeta på 
medan det för en annan individ kan vara förödande. Återfallets betydelse kan bero på 
vilka konsekvenser det medför såväl som när i livet det inträffar och på vilket sätt det 
sker. Vi frågar oss hur behandlarens uppfattning om återfall kan påverka individen. Ett 
tankesätt om att återfall innebär att individen behöver börja om på nytt kan påverka 
individens motivation för förändring. 

Återfall kan inträffa i början av missbruksprocessen såväl som efter många år. Genom 
att individen och behandlaren är medvetna om risken för återfall anser vi att det kan 
underlätta processen för att undgå det längre fram. Skulle det inträffa är det viktigt att 
individen inser att det inte innebär att denne är ”oduglig”. Förklaringen kan vara att han 
eller hon inte än känner sig redo till att ta steget fullt ut, kanske behövs det istället ta en 
annan väg till målet. Däremot kan det vara av vikt att framhäva att återfall kan ha olika 
betydelser. Kristiansen (2000) poängterar att för en del kan återfall fungera som en 
påminnelse av missbrukets nackdelar. Återfall kan leda till att behandlare samt klienten 
omarbetar behandlingsplanen för att eventuellt välja en annan riktning. Det är även 
möjligt att en individ efter ett återfall kan känna att det inte är något som lockar längre 
och lyckas därmed lämna missbruket bakom sig. Här kan vi som behandlare vara till 
stor hjälp och påverka individens fortsatta motivation. Hser m.fl. (2007) menar att 
individen kan associera droganvändningen till möte med en person, plats och händelse 
som kan i sin tur kan leda till återfall. Vi ser det som att för att förhindra återfall kan det 
vara relevant med en ny omgivning, sysselsättning samt nytt umgänge. Det kan för 
individen innebära en eventuell flytt för att åstadkomma en nystart i livet. 
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Upprätthållande & upphörande 

Som det framgick tidigare, både i resultatet och bakgrunden, är definitionen av 
upphörande omdiskuterad och diffus. Det ges ingen tydlig bild huruvida upphörande 
överhuvudtaget existerar eller om det endast går att sträva efter ett livslångt 
upprätthållande. Respondenterna menar att faktorernas betydelse för upprätthållande ser 
olika ut beroende på vart i drogfriheten individen befinner sig. Det beror också på 
vilken substans som har missbrukats. Vi ser att sysselsättning är ständigt återkommande 
oberoende på vart i missbruksprocessen individen befinner sig. En meningsfull aktivitet 
kan enligt respondenterna vara till hjälp för att hantera den nya livsstilen och avgörande 
för ett liv utan missbruk. Det kan vara en utmaning att finna en lämplig sysselsättning 
för en individ vars liv alltid har kretsat runt missbruket. Vi är av uppfattningen att det är 
viktigt för fortsatt drogfrihet att individen upplever att denne kan ägna sig åt något 
meningsfullt, något annat att fokusera på. Respondenterna såväl som Kristiansen (2000) 
poängterar stödet från omgivningen för lyckad drogfrihet då de menar att det är svårt att 
klara av situationen själv. Stöd, acceptans och bekräftelse är av vikt när individen väl 
tagit beslutet om ett liv fritt från missbruk. Efter en period av drogfrihet kan det vara 
möjligt att behandlaren såväl som klienten anser att upprätthållandet nu är stabilt. Det 
kan dock bli problematiskt om klienten tar ett glas vin utan att veta säkert om 
missbruket har upphört. 

Vi har olika uppfattningar om och när upphörande inträffar såväl som när arbetet med 
upprätthållande inleds. Det är möjligt att upphörande uppstår när drogfriheten påbörjas 
men att det krävs ett livslångt upprätthållande av drogfrihet. Det kan även vara möjligt 
att upphörande uppstår när sug efter drogen inte längre existerar och ett medvetet 
upprätthållande inte längre behövs. Vi är av åsikten att behandlarens synsätt på 
upphörande som ett livslångt upprätthållande påverkar både behandlingsarbetet och 
klienten. Ett sådant tankesätt skulle kunna leda till att klienten upplever drogfriheten 
som en livslång kamp mot suget. Behandlaren behöver då ge klienten olika verktyg för 
att han eller hon ska kunna bibehålla motivationen. Det andra synsättet, där upphörande 
innebär ett definitivt slut stöds av Blomqvists (1999) forskning som visade att en del 
individer som haft alkoholproblem kunde dricka måttligt efter några års avhållsamhet 
utan att de återgick till ett missbruksliv.  Vi tror att det problematiska med ett sådant 
synsätt skulle kunna vara att individen efter några års avhållsamhet tror sig kunna 
hantera ett glas vin men riskerar istället att falla tillbaka. Svårigheten med detta är att 
det inte går att avgöra när individen är redo att hantera bruket eller vad konsekvenserna 
kan medföra. Däremot skulle detta synsätt kunna inge individen förhoppningar om att 
en dag lyckas ha ett icke destruktivt förhållningssätt till alkoholen. 

Det är viktigt att efter behandlingen ge individen de rätta verktygen för att undvika 
återfall och för att fortsätta upprätthålla drogfriheten. En av respondenterna räknar upp 
exempelvis barn och familj. Relationen till dessa kan vara både motiverande och 
stärkande i beslutsamheten för upprätthållande av det nya livet. Hser m.fl. (2007) tar 
upp en del påverkansfaktorer för att lyckas med upprätthållande av drogfrihet. De menar 
att det är nödvändigt med en drogfri miljö för att lyckas med upprätthållande, något som 
också syns i resultatet. Vi instämmer och kan av resultatet tolka att omgivningen är en 
betydande faktor, en icke drogfri miljö skulle kunna försvåra förändringsprocessen och 
med det öka återfallsrisken.  
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Kristiansen (2000) menar att för många av dem som har nått målet med ett 
missbruksfritt liv följer sociala, fysiska, ekonomiska och emotionella problem. De kan 
även få skam- och mindervärdeskänslor. Organisationer som NA och AA kan för dessa 
individer vara av betydelse för att fortsätta hantera sina nya liv. Vi ser att det kan vara 
viktigt eftersom de då får möta andra individer som förstår sig på deras problematik, 
vad de går igenom och därigenom stödja och hjälpa varandra. Vi anser att detta stöd kan 
resultera i relationer som kan gynna fortsatt drogfrihet, framförallt för de individer som 
inte har familj eller arbete. 
 
Förhoppningen är att missbruket ska ha minskat efter behandling, om inte upphört helt. 
Det är lång väg att gå och att ha små mål på vägen kan hjälpa till att upprätthålla och 
främja motivation. För en individ med missbruksproblematik som exempelvis förlorar 
vårdnaden om sina barn kan det vara betydelsefullt att lyckas uppnå så pass mycket 
drogfrihet eller minskat missbruk för att återfå kontakt med sina barn. Här är det alltså 
tillräckligt att minska användningen för att uppnå det målet, förhoppningsvis leder 
denna förändring till positiva händelser som ökar motivationen hos individen som i sin 
tur gör större ansträngningar för att uppnå drogfriheten. 

Andersson (1998) menar att familjen samt positiv miljö på arbetsplatsen där de får 
känna stöd och gemenskap är viktiga förutsättningar vid varaktig drogfrihet. Vi ser det 
som att oavsett vilka händelser och faktorer som kan vara avgörande är det viktigt att 
individen kan se det positiva med upprätthållande av drogfrihet. Det är betydelsefullt att 
de upplever att deras ansträngningar medför något gott, det positiva måste överväga det 
negativa. Det kan handla om förbättrad och återupptagen relation till exempelvis barn, 
eller en ny chans i arbetslivet. Chansen är annars ytterst liten att denne helt kommer 
sluta missbruka. Det handlar om att vara medveten om att det är en lång och svår 
process. Risken att återvända till missbruket ökar om individen får uppleva exempelvis 
arbetslöshet, bostadsbrist och avsaknad av inkomst.  

Respondenterna hade delvis olika uppfattningar av upphörande, de är dock eniga om att 
det är ett långvarigt arbete och framhåller även att det inte är säkert att det finns ett totalt 
upphörande eller när det skulle kunna ske i så fall. En av dem menar att en f.d. 
missbrukare är en f.d. missbrukare så gott som hela livet. Hon menar att det är ett 
varaktigt arbete då det är något han eller hon ständigt kommer att behöva arbeta med. 
Det är med andra ord inget individen helt utan vidare kan göra sig fri från. En annan 
nämner att det är olika beroende på individen och även hur lång tid denne har varit 
drogfri. Hon menar vidare att det är en ständig process och betonar att det är ett 
varaktigt arbete. Det beror på hur individen ser på sitt missbruk, en del kan efter några 
års drogfrihet anse sig vara fria medan andra i stället ser det som något denne bör arbeta 
med livet ut. En tredje respondent framhåller att det går att bli fri men att det skiljer sig 
åt, för somliga kan det ta ett par, tre år innan de upplever sig fria medan andra kan 
komma att behöva fler år på sig. Vi funderar på hur behandlarens synsätt på missbruket 
kan påverka klienten. Tanken på missbruk som en ständigt pågående process kan leda 
till att klienten känner hopplöshet, eftersom denne inte kan se ett slut på missbruket. Det 
tankesättet kan även leda till att klienten får en stämpel som f.d. missbrukare vilket i sin 
tur kan resultera i individens egna tankar om svaghet och brist på vilja. Denna stämpling 
kan medföra att individen upplever sig vara utesluten från samhället, vilket kan hämma 
den personliga utvecklingen samt behandling. Det andra tankesättet, som innebär att ett 
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definitivt slut på missbruket existerar, skulle kunna öka klientens motivation eftersom 
de kan se ett slutgiltigt mål och därmed kunna lämna missbrukslivet bakom sig.  

Slutsatser 
I studien påvisas det tydligt att händelser och faktorer påverkar individen genom hela 
missbruksprocessen, där de mest omnämnda har visat sig vara sysselsättning, stöd, 
nätverk och familj. Det har framkommit att det inte går att generalisera händelser och 
faktorers påverkan då det har visat sig vara ytterst individuellt. Något som forskningen 
men framförallt respondenterna var väldigt måna om att poängtera. Detta synsätt är 
viktigt att ha i åtanke i allt arbete med människor. Som blivande behandlingspedagoger 
är det av vikt att veta vilka påverkansfaktorer som för den enskilde har visat sig vara av 
betydelse för ett liv fritt från missbruk. Denna kunskap kan i sin tur underlätta 
individens upphörande av missbruk samt upprätthållande av drogfrihet.  

Studiens ämne diskuteras flitigt i forskningen såväl som hos respondenterna. Det verkar 
finnas ett stort intresse för vilka påverkansfaktorer som kan vara betydelsefulla genom 
hela missbruksprocessen. Däremot är det en svårighet att lyfta fram specifika händelser 
och faktorer just därför att det är så individuellt. Den slutsats vi kan dra är att det i 
slutändan inte handlar om vilka händelser och faktorer som påverkar utan hur dessa 
påverkar den enskilda individen och vilka konsekvenser det medför. 
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 Bilaga I 

 

Definition av Substansberoende enligt DSM IV 
Ett maladaptivt substansbruk som leder till kliniskt signifikant funktionsnedsättning eller lidande, vilket tar sig uttryck i minst tre av 

följande kriterier under loppet av en och samma tolvmånadersperiod (Herlofson & Landqvist, 2002): 

 

(1) tolerans, definierat som endera av följande:  

(a) ett behov av påtagligt ökad mängd av substansen för att uppnå rus eller annan önskad effekt  

(b) påtagligt minskad effekt vid fortgående bruk av samma mängd av substansen  

(2) abstinens, vilket visar sig i något av följande:  

(a) abstinenssymtom som är karaktäristiska för substansen (anges under abstinenskriterium A och B för de olika substanserna)  

(b) samma substans (eller en liknande substans) intas i syfte att lindra eller undvika abstinenssymtom  

(3) substansen används ofta i större mängd eller under en längre period än vad som avsågs  

(4) det finns en varaktig önskan om eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera substansbruket  

(5) mycket tid ägnas åt att försöka få tag på substansen (t ex att besöka flera olika läkare för att få recept), nyttja substansen (t ex att 
kedjeröka) eller hämta sig från substansbrukets effekter  

(6) viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas på grund av substansbruket  

(7) bruket av substansen fortgår trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som sannolikt orsakats eller förvärrats av substansen (t 
ex fortsatt bruk av kokain trots vetskap om kokainbetingad depression, fortsatt drickande trots vetskap om magsår som förvärrats av 
alkoholen)  

 



   Bilaga II 

 

Definition av Missbruk enligt DSM IV 

A. Ett maladaptivt substansbruk som leder till kliniskt signifikant funktionsnedsättning eller lidande, vilket tar sig uttryck i minst ett av 
följande kriterier under en och samma tolvmånadersperiod (Herlofson & Landqvist, 2002): 

(1) upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i 
hemmet (t ex substansrelaterad upprepad arbetsfrånvaro eller dåliga arbetsprestationer; substansrelaterad frånvaro, 
avstängning eller reglering från skola; substansrelaterad vanskötsel av barn eller hushåll)  

(2) upprepat substansbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada (t ex substanspåverkan i samband med 
bilkörning, arbete med maskiner)  

(3) upprepade substansrelaterade problem med rättvisan (t ex att vid upprepade tillfällen bli arresterad för substansrelaterat 
störande beteende)  

(4) fortsatt substansbruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller 
förstärkta av substanseffekterna (t ex slagsmål, gräl med partnern om följderna av berusning)  

B. Symtomen har aldrig uppfyllt kriterierna för beroende för denna substans. 



 Bilaga III 

 

Missiv 

Till deltagare i studien Avgörande händelser och faktorer vid 
vägen ut ur substansmissbruk 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktig vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser 
på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien kommer att 
användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. 
Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 
just dem vi intresserar oss för. 

 

   ----------------------------------------- 

    Louiza Issadounene 

 

     
    -----------------------------------------
      Macarena Mendoza 



 Bilaga IV

 

Intervjuguide 
Semistrukturerad intervju 
 
Tema: Upphörande av substansmissbruk. 
 
Syfte: Belysa betydelsen av avgörande händelser och faktorer för upphörande av 
substansmissbruk. 
 
Målgrupp: Yrkesverksam behandlingspersonal som har eller haft en nära relation till 
klienten. 
 
Avgränsningar:  

• Klienter med substansmissbruk. 
• Institution med inriktning på behandling av substansmissbruk. 

 
Intervjufrågor: 
 
Bakgrundsfakta 
Kön 
Yrkesbenämning 
Utbildning 
Ansvarsuppgifter 
Arbetslivserfarenhet 
Hur länge den yrkesverksamma har arbetat på arbetsplatsen 
 
Kort om institutionen: 
Antal inskrivna 

• Öppen/sluten vård 
• Arbetssätt (metoder och behandlingsform) 
 

Substansmissbruk 

• Kan du berätta om vilka händelser och faktorer som kan leda till missbruk, 

enligt din erfarenhet? Vad har du sett hos dina klienter? 

• Vad är din uppfattning om händelser och faktorer som kan vara avgörande för 

vägen ut ur missbruk? 

• Kan du se någon skillnad på faktorernas betydelse beroende på kön? 

• Beskriv de svårigheter du har upplevt hos klienter när det gäller upphörandet av 

substansmissbruk? 

• Vad har varit viktigt för klienterna för att fortsätta vara drogfria, vad har varit 

svårt? Positiva upplevelser? 



 Bilaga IV

 

• Vad upplever behandlingspersonalen har varit viktiga faktorer för att klienterna 

har kunnat upphöra med missbruket och fortsätta vara drogfria. 

• Kan du beskriva din uppfattning om bestående drogfrihet? (När anser du att man 

är fri från missbruk?) 

o Vad tror du har varit betydelsefullt för bestående drogfrihet? 

• Kan du beskriva din uppfattning om återfall? (Misslyckande, stärkande?) 

o Kan du berätta om vilka faktorer som kan leda till att individen tar ett 

återfall? 

• Hur tror du att din inställning till bestående drogfrihet och återfall kan påverka 

behandlingsarbetet? 

• Om du tänker tillbaka på det vi har pratat om idag, har du samma uppfattning 

idag som när du började? (ang. drogfrihet, återfall, händelser och faktorer) 
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