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Studiens syfte är att undersöka vägen in och ut ur drogmissbruk, 
beskriva hur man ser på upplevelsen av uppbrott och 
förändringsprocess i efterhand och de reflektioner man gör. Vidare 
undersöks vilken betydelse egna resurser och faktorer i 
omgivningen har för att underlätta förändringsprocessen. Studien 
utgår från hermeneutisk forskningstradition och har en kvalitativ 
ansats. Frågeställningarna besvaras genom fyra halvstrukturerade 
intervjuer i form av personers livsberättelser om sina uppbrott från 
drogmissbruk. Exitprocessen och Stages of Change bildar grund 
till den teoretiska analysen. 

Resultatet visar att drogmissbruket var ett sätt att hantera 
personliga problem. Beskrivningen av förändringsprocessen 
påverkades av drogfrihetens tidslängd och individuella 
upplevelser. Egen vilja var förutsättning för förändring, men stöd 
utifrån, gemenskap och sysselsättning var nödvändiga faktorer 
ansåg majoriteten. Förändringsprocessen innebär personlig 
förändring på flera nivåer, inte bara uppbrott från drogmissbruk. 
Att lämna missbruket kan vara en lång process i sig. 





Förord 
Ett stort tack till våra intervjupersoner som så generöst delade med sig av sina 
erfarenheter. Tack också till vår handledare Marita för konstruktiva tips och råd. 
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INTRODUKTION 
I den här studien undersöks hur man upplever vägen ut ur och uppbrott från 
drogmissbruk samt den förändringsprocess man genomgår. Vilka reflektioner man gör i 
efterhand om personliga resurser och faktorer i miljön som kan ha betydelse för att få 
kraft att bryta upp och upprätthålla fortsatt drogfrihet. Man kan som behandlare i mötet 
med klienter utgöra en viktig del i förändringsarbetet och det ställer krav på att man kan 
bistå och utgöra det stöd som behövs. Ebaugh (1997) menar att  man som behandlare 
kan utgöra den “signifikante andre”. Som behandlare finns möjligheten att underlätta 
förändringsarbetet eller risken att fördröja det genom det bemötande man ger. Intresset 
för uppbrott från droger och att se det som en process väcktes i arbetet med B - 
uppsatsen genom att i MI - Motiverande Intervju, ta del av Stages of Change, en modell 
för en förändringprocess, utvecklad av James Prochaska och Carlo DiClemente på 
1970-talet. Den här undersökningen blir en naturlig fortsättning på den studien. Arbetet 
bygger på berättelser om hur förändringsprocessen i efterhand kan upplevas och vad 
som haft betydelse för att kunna fullfölja den mot ett nyktert och drogfritt liv. 

Bakgrund 
Samhällets syn och hantering av alkohol- och narkotikamissbruk 

Bruk av olika rusmedel har uppfattats på olika sätt genom tiderna och i olika kulturer. 
Det har fyllt olika funktioner hos människan och förmodligen är användningen av 
berusningsmedel lika gammal som människan själv. Under 1700- och 1800- talet, 
började uppfattningen om bruk av rusmedel förändras och samhället ställde nya krav på 
disciplinerad arbetskraft. En ny syn på arbete och moral förde frågan om social kontroll 
på individnivå och första försöken att vetenskapligt förklara dessa avvikelser 
(Blomqvist, 2002).  

Sverige har till skillnad från andra länder ägnat mycket tid åt att motverka missbruk av 
olika slags rusmedel. Skälen är att bruket av alkohol har varit stort genom tiderna och 
alkoholpolitiken har syftat till att förhindra det som skadar brukaren, Hubner refererad i 
Blomqvist (2002). 

När det gäller narkotikamissbruk började det inte problematiseras förrän i början av 
1600-talet. Blomqvist refererar till Brickman och hans fyra perspektiv om synen på 
narkotikamissbruk: det moraliska där missbrukaren bär ansvaret för missbrukets 
uppkomst, medicinska perspektivet utgår från en biologisk förklaringsmodell där 
narkomanen inte är ansvarig för sina problem, upplysningsperspektivet där ansvaret 
ligger hos missbrukaren men som inte utan hjälp kan inte ta sig ur beroendet och 
kompensatoriska där missbrukaren med hjälp kan ta sig ur missbruket. 

Den mest använda drogen i Sverige är alkohol och när vi pratar om en överkonsumtion 
av alkohol använder vi oss av olika benämningar som missbruk och beroende. 
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Missbruk och beroende  

 ”… missbruk är ett begrepp som används för att beskriva vanemässigt överdriven 
konsumtion av alkohol…”, med överdriven menas att konsumtionen leder till skador av 
medicinsk, psykologisk eller social natur, (Bergström, 1996). 

Beroende betraktas som ett permanent beroende medan missbruket kan variera både i 
kraft och i frekvens. Ett missbruk kan på sikt leda till ett beroende (Johansson & 
Wirbing, 2005). 

Beroendebegreppet är sedan länge accepterat inom forskning och klinisk praktik och 
ingår i de dominerande psykiatriska diagnossystemen ICD-10 och DSM-IV. 

Beroende enligt ICD-10 bland annat innebär en fysisk tillvänjning klassad som ett 
allvarligare tillstånd än vad missbruk gör (Johansson & Wirbing, 2005). 

Enligt Blomqvist (1999) råder fortfarande en viss förvirring runt de olika begrepp vi 
använder för att beskriva missbruk och beroende. Enligt författaren har begreppen varit 
dubbeltydiga och oklara. I DSM – IV ska tre av sju kriterier ha uppfyllts under tolv 
månadersperioder och i ICD – 10 tre av sex kriterier. Enligt Blomqvist är 
diagnoskriterierna en hjälp för att kunna jämföra forskning lika och få ett kliniskt 
erfarenhetsutbyte. Men beroendebegreppet är också ett utpekande begrepp och en 
konvention, menar han. Det fångar inte en tydlig identitet ”inne i” en person med 
missbruksproblematik. När det gäller kriterier finns det 99 olika sätt att kombinera 
minst tre av sju kriterier, och därför bör det påpekas, att enligt båda diagnossystemen 
kan en person kategoriseras som beroende utan att uppvisa vare sig sug eller abstinens- 
besvär - begrepp som från början sågs som kärnelement i beroendesyndromet, 
(Blomqvist 1999). 

Vägen in och ut ur missbruk 

Vägen ut ur missbruk måste relateras till vägen in i missbruk, för att kunna veta vilka 
förändringar som är viktiga för att bryta missbruket. Vikten av att känna till vägen in i 
missbruk är för att kunna belysa missbrukets art och omfattning, belysa 
intervjupersonernas uppfattning om deras väg in i missbruket, (Andersson & Hilte, 
1993).   

Varför en människa utvecklar missbruk finns inte ett enkelt svar på. Olika vetenskapliga 
discipliner har forskat mer än hundra år och skapat ny kunskap om olika rusmedels 
farmakologiska egenskaper och neuropsykologiska effekter. När det gäller att förklara 
alkoholmissbruk finns många teorier som innefattar biologisk, medicinsk, psykologisk, 
sociologisk och antropologisk forskning. För narkotikamissbruk finns mer än fyrtio 
konkurrerande teorier (Blomqvist, 2002). Författaren refererar i sin studie till 
Kristiansen där han i sin översikt har kommit fram till att en problematisk uppväxt är en 
vanlig bakgrund bland personer med narkotikamissbruk men inte en förutsättning för att 
utveckla ett missbruk. För drogdebuten, hävdar Blomqvist, spelar miljöpåverkan, 
umgänge med jämnåriga som brukar alkohol och droger en stor roll. Man vill  få 
tillträde till en grupp som kan ge social bekräftelse och en social identitet. Många i 
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Blomqvists studie, speciellt kvinnor, började missbruka alkohol eller droger som 
självmedicinering. 

Andersson och Hilte (1993) beskriver två viktiga förändringsstrategier för självläkare 
för att kunna klara sin process, att flytta ifrån drogen, och, att utveckla en ny livsstil. 
Vidare refererar Andersson och Hilte (1993) till Satre som talar om personer med 
missbruk som fått behandling. Han redogör för vilka förändringsstrategier som fungerar 
för att de ska klara av förändringsprocessen utanför behandlingen. Det som fungerar är 
individens gränsöverskridande handlingar och att kunna skapa ny social gemenskap 
utan droger. De individuella förändringarna hos den som fått behandling består av 
förändringar i behov, vanor och värderingar (Andersson & Hilte, 1993).   

Författarna talar om vilka drivkrafter som är viktiga i förändringsprocessen för att 
omvandla sitt missbruk till ett icke-missbruk. De utgår från tre kraftkällor; subjektiva 
handlingspremisser där behandling och samhälle spelar en viktig roll i försök att sluta 
missbruka, missbrukarlivets dynamik som är dysfunktionalitet och yttre och inre 
livshändelser; betydelsefulla händelser som livshotande sjukdom och existentiella 
kriser. Händelserna kan bidra till utmattning, som i sin tur kan driva missbrukaren till 
avbrott. 

I förändringsprocessen är de närståendes roll betydelsefull men i många fall är 
relationerna skadade och de anhöriga är istället förstärkande, hävande faktorer, 
(Andersson & Hilte, 1993).    

Faktorer som underlättar förändringsprocessen 

För spontanläkning och de olika faktorer som är betydelsefulla för vägen ut ur missbruk 
refererar Andersson och Hilte (1993) till Stall och Biernacki som i sin forskning har 
granskat flera typer av missbruk, som cigarrettrökning, alkohol och narkotika. Det de 
kommer fram till som avskräcker personer med alkoholmissbruk är försämrad hälsa, 
levnadsförhållande och familjeliv. Rökare kan också bli motiverade att sluta på grund 
av hälsoproblem och personer med narkotikamissbruk av att nå botten eller att de 
hamnar i en existentiell kris (Andersson & Hilte, 1993). Enligt Blomqvist (2002), och 
Andersson och Hilte (1993) i Vägen ut ur missbruket, om när förändringsprocessen 
börjar, är det påtaglig skillnad mellan de som fick och de som inte fick behandling. 
Båda grupperna berättade om de negativa konsekvenserna som följd av missbruket men 
självläkarna var mycket mindre identifierade med en subkultur. Vilken grad av 
förändring som krävs är beroende av vilken grad av ”marginalisering”  som personer 
med missbruk har. Detta spelar stor roll i förändringsprocessen och är faktorer som kan 
försvåra eller underlätta processen, (Andersson & Hilte, 1993).  

Enligt Andersson och Hilte (1993), är narkotikamissbruk en livsform med social 
särställning. De hävdar att det inte finns några generella eller neutrala definitioner av 
missbruk men att vara definierad som narkotikamissbrukare innebär social, ekonomisk 
och rättslig särställning. Detta gör att personer med narkotikamissbruk blir mer 
marginaliserade än personer med alkoholproblematik Utifrån dessa synsätt, att bli fri 
från narkotika, behövs förändringar i den sociala verkligheten som individen är 
involverad i. För gruppen som fick behandling, det vill säga gruppen med allvarligare 
narkotikaproblem, var avbrottet från drogbruket bara en del av frigörelseprocessen. Den 
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största delen av processen utgjordes av förändring och frigörelse från individens 
ekonomiska, rättsliga och sociala roll i samhället. Den sociala förändringen är mer 
specifik ju mer marginaliserad missbrukaren är.   

Andersson och Hilte (1993) beskriver förhållandet mellan missbruket och de olika 
förstärkande och hävande faktorerna för vägen ur ut missbruket. Författarna refererar 
till Brill som beskriver missbruket som en livscykel. Enligt honom innehåller livscykeln 
olika faser där övergången till beroende respektive övergång till drogfrihet utvecklas 
genom att personen passerar olika faser. Personen utsätts ständigt för nya situationer där 
man lär sig att anpassa sig till dem. Man knuffas framåt av olika kriser och vändpunkter 
vilket gör att personen utvecklar en tolerans för nykterhet. Enligt Brill, styrs vägen ur ut 
missbruket av krafter som stöter bort och drar till sig personen som har en 
missbruksproblematik. Det kan vara LVM (lag om vård av missbrukare), sitta på häkte, 
att bli stämplad som missbrukare, att missbruket blir ohållbart eller man når botten, som 
exempel. Andra faktorer som kan utgöra dragningskraft och som kan bidra till 
drogfrihet, är någon form av behandling, personens egna krafter och ambitioner som 
inte övergivit personen.  

Vändpunkter 

Vad menas med vändpunkt? Mohatt m. fl, (2007) beskriver det som en “nyckel- 
händelse”, en viss punkt som får någon att tänka om, vilja bryta upp från det liv man 
lever och åstadkomma förändring. Men Ebaugh (1997) talar om en exitprocess. Hennes 
teori grundar sig i att man inte kan tala om en enskild händelse som utgångspunkt för att 
bryta upp från sin gamla roll, även om personer tillskriver händelsen som avgörande. 
Hon ser förändringen som en process som kan ta olika lång tid för olika individer och 
som har olika förutsättningar för att leda vidare till definitiva uppbrott. Den förändring 
man genomgår när man bryter upp från sin gamla roll är en identitetsförändring - man är 
inte samma person som man var innan.  Blomqvist (2002) forskade om olika stadier i en 
förändringsprocess genom att studera fyra olika grupper med narkotika och 
alkoholproblem: grupp 1- de som hade fått behandling, grupp 2- de som inte hade fått 
behandling ”självläkarna”, grupp 3- kvinnor och grupp 4- män. Författaren redogör i sin 
studie för alla intervjuer som resulterade i en analys av fyra ”typhistorier” om vägen ut 
ur missbruket. Den första typhistorien innefattade den personliga utvecklingen, att hitta 
sig själva och utnyttja de dolda resurserna till at uppfylla önskan om en förändring.  
Omvändelsehistorien handlade om att personen måste acceptera sig själv. Vägen ut 
börjar med en existentiell kris, förmågan att be om hjälp och att erkänna för sig själv att 
hon/han är fast i sitt missbruk. Frigörelsehistorien handlar om att genom behandling, 
egen insikt och själreflektion bli medveten om sina känslor och handling. 
Viljestyrkahistorien karaktäriseras av att berättaren själv genom sin vilja, handling, 
beslutskraft eller med hjälp av behandling inser att, för att bli missbruksfri ligger 
ansvaret  hos en själv. 

Det Blomqvist (2002) fann var skillnader i identifiering i berättelsernas olika 
typhistorier. Kvinnorna identifierade sig mer i frigörelsehistorien medan männen i 
viljestyrkahistorien. De som genomgick behandling identifierade sig i 
omvändelsehistorien och ”självläkarna” i viljestyrkahistorien. Alla genomgick samtliga 
stadier av förändringsprocessen men det tog olika lång tid. 
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I en studie som bygger på intervjuer med före detta missbrukande män, undersöker 
Mohatt m.fl., (2007), hur återhämtningsprocessen från alkohol kan se ut och hur det är 
att leva nykter efter lång tid med missbruk. Alla männen i studien hade innan uppbrottet 
genomgått en utvecklingsprocess, bestående av urskiljbara sekvenser som hängde ihop 
med varandra. I första steget började man reflektera över missbrukets konsekvenser och 
det åtföljdes av ett experimenterande med nyktra perioder som oftast, men inte alltid, 
blev till en cykel där reflektion och nykterhet varvades med återgång till missbruk. 
Dessa perioder kulminerade i en vändpunkt som markerades med ett beslut om definitiv 
nykterhet. Männen upplevde en händelse som fick dem att besluta sig om uppbrott. Det 
kunde vara en förlust, en nära- dödenupplevelse, eller att man fick barn eller barnbarn. 
Man kunde också vara orolig att förlora någon man älskade. Eller bli trött på tillvaron 
som missbrukare, “på baksmälla och på att säga förlåt”.  

Blomqvist (2002) har sedan mitten av 1990 - talet studerat hur människor blir fria från 
missbruk. Han studerade vägen in och ut ur missbruket, hur människor blir fria både 
med och utan behandling och han gjorde två skilda studier om alkoholmissbrukare och 
narkotikamissbrukare. Det Blomqvist finner i sina kvalitativa och kvantitativa studier är 
att gemensamt för de här personerna var att vägen ut ur missbruk är en långvarig 
förändringsprocess. Beslutet att förändra sitt liv för alla intervjuade personerna började 
växa fram av ett allt mer intensivt missbruk med negativa konsekvenser. Det som 
väckte viljan och motivationen till förändring kunde vara en skrämmande eller 
förnedrande upplevelse, känslan av att befinna sig i ett bottenläge, eller positiva 
upplevelser som förälskelse eller att få barn. Blomqvist drar slutsatsen att man blev 
motiverade att finna en lösning både av negativa och positiva orsaker (Blomqvist, 
2002). 

Vad ger kraft och underlättar processen? 

 Zakrzewski och Hector (2004) intervjuar i en studie medlemmar ur Anonyma 
Alkoholister (AA) om deras erfarenheter av uppbrott från missbruk.Varje dag kan 
innebära en kamp mot stressorer och känslor som kan leda till återfall. Männen talar om 
vikten av sysselsättning för att kunna hantera sitt sug, döva det och hålla tankarna borta 
från alkoholen. Hedin, Herlitz och Kousmanen (2006) har i rapporten Vägen ut beskrivit 
framväxten och ídén bakom projektet ”Vägen ut”. Syftet med projektet var att hjälpa 
sina deltagare att komma ut på arbetsmarknaden. Deltagarna i projektet Vägen ut var 
personer som har levt ett liv med droger och kriminalitet, men som fattat beslutet att 
vända livet åt en annan riktning och skapa ett liv utan droger och kriminalitet. Det som 
Hedin m.fl., (2006) var intresserade av är arbetskooperativets betydelse för de 
deltagande, deras individuella utveckling och vilka faktorer som var viktiga.Om 
relationers betydelse för en positiv påverkan för den individuella utvecklingen. Teorier 
som används för att kunna få svar på sin undersökning och för att kunna studera 
projektet är empowerment (egenmakt) och exitprocessen (uppbrott). Rapportförfattarna 
har funnit att i projektet Vägen ut var utvecklingsprojektet där deltagarna skaffade sig 
kunskap och en självklar roll inom kooperativet, viktigt. Deltagarna beskrev hur 
samarbetet med andra deltagare har bidragit till en förstärkt individuell utveckling 
samtidigt som deras självförtroende ökade. Genom arbetet fick kooperatörerna nytt 
material till att fylla de nya roller de utvecklade i kooperativet, som att kunna uppträda 
framför andra, uppträda på möte, möta andra, hjälpa andra och så vidare. Deltagarna i 
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projektet Vägen ut beskriver insatserna som mycket betydelsefulla under första 
perioden under deras liv efter uppbrottet, då tvivel ofta dyker upp. De insatser som 
erbjöds och som underlättade återhämtningen i det sociala arbetskooperativet var en 
stödstruktur. Denna uppstod genom det spontana och sociala stödet från de andra 
deltagarna i kooperativet. Rapportförfattarna finner att empowermentperspektivet kom 
till när kooperatörerna hjälpte andra genom att vara förebilder, stödja varandra inför 
myndigheter eller genom att bistå under svåra perioder av  tvivel .  

Enligt författarna har projektet Vägen ut stor framgång och arbetskooperativ är ett 
konstruktivt sätt att arbeta med rehabilitering av kriminalitet och drogmissbruk. 
Deltagarnas sociala roller ledde fram till att de kände sig accepterade genom att de blev 
personer som bidrog till samhällsutveckling. Detta ledde till att de kom ifrån 
skamstämpeln. Många deltagare upplevde arbetskooperativet som en resa från att vara 
en f.d. missbrukare eller f.d. antagen med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden 
till att bli accepterad som bidragande samhällsmedborgare. 

Hur kan vi stötta? Behandlingens betydelse och självläkning 

Männen som forskarna Zakrzewski och Hector (2004) intervjuade, menade att de ville 
prioritera de fina stunderna i livet och inte låta upplevelserna färgas av ruset. Forskarna 
pekar på att man som behandlare kan hjälpa till med detta, att väcka medvetenhet om de 
tillgångar man kan ha, som familj, vänner, eller jobb och hur  alkoholen skadar och 
påverkar alla olika aspekter av tillvaron. Man kan behöva hjälp med att fånga upp sina 
positiva känslor och ha roligt utan alkohol. Männen berättade om den gemenskap, 
sammanhållning och andlighet som genomsyrade verksamheten i A.A. och den betydde 
oerhört mycket. Man talade om relationernas betydelse och att man också fick berätta 
sin historia. Zakrzewski & Hector, (2004) talar om vikten av en individinriktad, 
behandling där man har omfattande kunskaper om klientens personlighet och sociala 
kontext och kunskap om miljön där problemen grundlades. Att få berätta sin historia 
med egna ord och att få hjälp att sätta ord på, och formulera de känslor som man 
förträngt eller inte varit medveten om, kan vara till stor hjälp. Ebaugh (1997) betonar  
att behandlare behöver känna till de olika stadierna i en “exitprocess” som man kan 
befinna sig i, för att kunna bemöta klienten på bästa sätt och för att kunna “tima” 
behandlingen. Man kan hjälpa till med att väcka insikt i de val man har att göra i början 
av processen, klargöra vad som händer inombords och ge en förståelse för den process 
man är inne i. Blomqvist (2002) har studerat likheter och skillnader mellan de som hade 
fått behandling och de som inte hade fått behandling och behandlingens betydelse för en 
vändpunkt. Blomqvist studerade olika vägar ur ut narkotika- och alkoholmissbruk. 
Författarens syfte är att studera drivkrafterna till ett vändpunkt samtidigt som han 
belyser de faktorer som har varit verksamma för de här personerna att fortsätta leva 
drog- och alkoholfri. Hans mål är att söka efter likheter och skillnader i 
förändringsprocessen. Likheter och skillnaden mellan de som hade fått behandling och 
de som inte fått behandling men lyckats förändra sitt liv. 

Blomqvist (2002) intervjuade en grupp personer som hade tvångsvårdats, en grupp som 
hade fått frivilligt behandling och en grupp som inte hade fått något slag av behandling. 
Det han kommer fram till efter alla intervjuer han gjort är att intervjupersonerna hade en 
väldigt stark önskan att fortsätta vara drogfria efter tvångsvården men att egen vilja och 
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inre önskan att vara drogfri inte var tillräckligt. För att drogfrihet ska komma till stånd 
och man ska lyckas med en sån radikal förändring krävs utöver individens beslutsamhet 
yttre vidmakthållande faktorer. Enligt Blomqvist är faktorer som har varit betydelsefulla 
för en vändpunkt individuella. Några av intervjupersonerna fick hjälp genom att vara på 
behandlingshem där de fick möjlighet att jobba med sig själva, som i självhjälpsgrupper 
och terapi. Andra blev hjälpta genom det stöd de fick av sina anhöriga samtidigt som   
arbete och sysselsättning var av stor betydelse för deras självförtroende. 

Blomqvist drar slutsatsen, att för dem som fått behandling, är relationen till terapeuten 
och till andra medlemmar i personalgruppen en betydelsefull faktor i 
förändringsprocessen. Personalens egenskaper och förhållningssätt har varit 
betydelsefulla faktorer för att övervinna tvivel till att ha en stark vilja till förändring. 
Behandlingen kan påskynda den ”naturliga” förändringsprocessen. Det  
intervjupersonerna upplevde som viktigt under behandlingsperioden var en trygg miljö, 
tydlig struktur och personalens engagemang,  

Blomqvist pekar också på vikten av att anpassa behandlingen till individuella 
förutsättningar, att individen är sin egen aktör som gör egna val. För att detta ska kunna 
uppnås krävs att personalens ”budskap” upplevs trovärdigt och lever upp till individens 
förväntningar. Det ger goda förutsättningar. Vården ska också vara utformad på ett icke-
stigmatiserande sätt. För de som lyckats förändra sitt liv utan professionell hjälp, de så 
kallade ”självläkarna”, hade den närmaste omgivningen som anhöriga, vänner och jobb 
varit betydelsefulla faktorer till en förändring. I en annan studie lägger Blomqvist, 
(2002) fokus på att besvara frågor som: ”existerar självläkning”? och ”vilka är 
självläkarna?”. Han utforskar förändrings processen och tar reda på vilka mekanismer 
och inflytande som döljer sig bakom självläkning. De studier som har gjorts i andra 
länder samt Blomqvist studie (2002), har givit en bild av att vägen ut ur grava 
narkotika- och alkohol missbruk sträcker sig under en lång period. Enligt Blomqvist har 
olika faktorer under denna period påverkat förändringsprocessen. Den faktor som har 
påverkat i allra första grad är sociala resurser och omgivningen. Blomqvist skriver att 
olika faktorer påverkar olika, beroende av i vilket skede av förändringsprocessen 
individen är. Enligt honom är professionell hjälp inte nödvändig men kan ibland ha 
avgörande betydelse för individen. Han refererar vidare i sin kunskapsöversikt till andra 
studier, bland annat om narkotikamissbrukare som har slutat på egen hand. Enligt 
Blomqvist har man funnit sex olika typer av självläkning beroende av skilda sociala 
tillhörigheter och skilda missbruksmönster. Den skilda sociala tillhörigheten hade visat 
sig vara den mest betydelsefulla för förändringsprocessen. Man fann att för 
medelklassmissbrukare som hade gott socialt umgänge hade ”vägen ut” inneburit att de 
mognat eller hittat lämpliga strategier. Men för missbrukare som tillhörde arbetsklassen 
där det sociala umgänget var med kriminella eller andra missbrukare, hade ”vägen ut” 
varit dramatisk i många fall och inneburit en djup personlig kris. 

Enligt Blomqvist (2002) har en senare, mer utförlig analys gjorts och man fann att 
”självläkning” är en process med flera faser. Viktiga faktorer i beslutsfasen för en 
förändring och som hade motiverat  intervjupersonerna mest var inre mognad, 
förödmjukande händelser, relationsproblem och förändring i livssituation. Processen i 
självläkning är mycket beroende av personens personlighet men flera studier fann att 
den sociala tillhörigheten hade varit av stor betydelse för individen. Författaren drar 
slutsatsen, att för ”vägen ut” ur missbruket på egen hand, det vill säga självläkning,  är 
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viktiga faktorer den sociala tillhörigheten och personens personlighet. Under 
förändringsprocessen utvecklas individen gradvis genom att ständigt bygga upp 
beteendemässiga strategier för att undvika droger (Blomqvist, 2002). 

Blomqvist (2002) gjorde flera studier om ”Vägar ut ur missbruket”, en om alkohol 
1999, och en följande om narkotika, 2002. Blomqvist fann i båda fallen att beslutet att 
sluta på egen hand eller med professionell hjälp, föregåtts av långvariga negativa 
konsekvenser. Enligt Blomqvist fanns inga skillnader mellan att vara 
alkoholmissbrukare eller narkotikamissbrukare i förändringsprocessen. Båda fallen 
innebar, för att utstå påfrestningarna på egen hand, att personerna var tvungna att hitta 
egna strategier för att kunna klara situationen. Efter att de hade kommit en bit på vägen i 
förändringsprocessen, var det i båda fallen enligt  intervjupersonerna, viktigt att bli 
accepterade och bekräftade av den sociala omgivningen. Det som skilde grupperna åt, 
den som ”vägen ut” klarade med behandling jämfört med  gruppen som återhämtade sig 
utan behandling, självläkarna, var att gruppen som fått behandling hade mycket 
allvarligare missbruksproblem än självläkarna (Blomqvist, 2002). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Exitprocessen 

I den förändringsprocess mot uppbrott som Ebaugh (1997) beskriver ingår olika stadier 
och de är lika för alla som genomgår den. Stegen kan ta olika lång tid. Utgångspunkten i 
hennes arbete var hennes egna erfarenheter av uppbrottet från livet som nunna och en 
klostertillvaro. Efter att hon brutit upp gifte hon sig med en man som just gått igenom 
en skilsmässa. Hon märkte att den separation från sina gamla liv de båda gick igenom 
hade många likheter, med faser som följde på varandra och med karakteristiska inslag. 
Detta gjorde henne nyfiken och hennes forskning startade kring uppbrott som en 
process. En upptäckt vid intervjuer med personer som också genomgått livsavgörande 
förändringar i livet var att de delade samma erfarenheter. Ebaugh intervjuade 106 
individer som genomgått smärtsamma och traumatiska processer. Uppbrottet som 
individerna gjort var livsavgörande; könsbyte, skilsmässa, slutat med missbruk och att 
bryta upp från klosterlivet som nunna. Syftet med hennes forskning var att ta reda på 
hur förändringsprocessen såg ut för dem, vilka speciella faser som var allmänna i de 
olika skeden av processer de befann sig i och hur de hanterade att vara en “före detta”. 
När man bryter upp lämnar man sin gamla roll med de sociala positioner man haft och 
träder in i något nytt som man inte vet något om. Den gamla rollen passar inte längre, 
man känner att något måste göras. För vissa som påbörjar sin förändringsprocess finns 
inget val- det finns ingen återvändo. För andra finns möjligheten att återvända till det 
man lämnat. En person som gjort könsbyte har gjort något definitivt, men en kvinna 
som bryter upp ur äktenskapet kan välja att gå tillbaka. Vissa uppbrott är mer socialt 
förankrade i samhället, som “pensionsavgångar när man får en guldklocka”, medan man 
som före detta missbrukare är mer ensam och kan känna sig i ett underläge. Det finns 
naturliga övergångar i livscykeln, från barndom till vuxenliv som exempel, men 
uppbrotten som beskrivs här tillhör inte dem (Ebaugh, 1997).  
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Det första steget i processen är tvekan och ambivalens. Man börjar ifrågasätta det liv 
man lever och det man tidigare varit nöjd med har tappat sin mening. I det här skedet 
gör man en värdering av det man har och överväger vad det skulle kosta att göra en 
förändring. Reflektionen att något känns fel kommer smygande och det är här svårt att 
peka på vad det är. Man kan ha levt med en omedveten önskan om förändring länge. 
Ebaugh talar om mannen med alkoholproblem som väljer en helnykter partner eller hur 
man stoppar ner lappen med telefonnummer till AA i fickan för framtida behov. 
Faktorer som utlöser tvivel kan vara drastiska förändringar i en relation, utbrändhet eller 
att man fått problem med hanteringen av alkohol som exempel. En del individer stannar 
här och går inte vidare i processen medan andra fortsätter. Eller också uppehåller man 
sig här i flera år. Omgivningen spelar stor roll i det här skedet. Om man får positiv 
support i sitt missnöje blir man stärkt och går lättare vidare i sin process. Eller också 
möter man ingen förståelse och stannar i den situation man befinner sig i. För 
missbrukare kan signifikanta andra ha stor betydelse genom att de utmanar den 
nuvarande rollen och ställer krav på förändring (Ebaugh, 1997).  

Man börjar i nästa skede söka alternativ och ge signaler till omgivningen att man är 
missnöjd och vill ha förändring. Alternativen vägs och jämförs med varandra och man 
studerar andra som lever i den roll man vill söka sig till, deras värderingar och normer. I 
det här skedet känner man ofta en lättnad över att man börjat hitta konkreta 
“livsalternativ” som visar att en förändring är möjlig.  

Vändpunkten kommer ofta efter att det händer något avgörande i livet. Man har 
begrundat och värderat en förändring, sökt alternativ och som förberedelse, ibland 
omedvetet, studerat den grupp man önskar tillhöra. När något inträffar mobiliserar man 
de krafter man samlat och ser på det man lämnar med förhoppning om att förändringen 
ska erbjuda möjligheter till ett nytt och bättre liv. Vändpunkterna, då man tar det 
avgörande steget, kan vara traumatiska händelser som en förlust, eller händelser, 
situationer som är kulminerande, som blir “sista droppen”. Det kan vara händelser som 
ursäktar ett uppbrott, som vantrivsel eller att man “får artrit av sitt jobb och därför inte 
kan stanna kvar”, (Ebaugh, 1997). Händelserna kan vara tidsrelaterade, som något som 
utlöses av en ålders - kris. Andra anledningar kan vara att bli ertappad på jobbet med att 
dricka. Vändpunkten bär med sig känslor av eufori, lättnad och frihetskänsla, men 
samtidigt också tankar om hur man ska klara det nya livet, utmaningar och rädslor. Efter 
att man tagit sitt beslut, vändpunkten har kommit och man lägger uppbrottet bakom sig, 
infinner sig känslor som alla de intervjuade kände igen.  

Det här stadiet kallar Ebaugh för ett vacuum. Man tillhör inte längre den gamla rollen 
och framtiden vet man inget om. En tomhet infinner sig ofta, man känner ängslan, oro 
och rädsla inför framtiden och känner ingen tillhörighet någonstans. Hur man kan 
hantera detta skiftar, och det avgörande är hur väl man förberett sig. För de individer 
som tagit tid på sig i processen, som reflekterat och förberett sig, övervägt och värderat 
alternativ, kan nyorientering och anpassning gå lättare än för dem som gått snabbare 
och mer oreflekterat genom processen. En fördel är om man har byggt broar- broar 
mellan det gamla livet och det nya. Att man skaffat strategier för att hantera det nya, 
knutit kontakter i nya grupper, skaffat en bostad man trivs med eller jobb, som exempel 
Nu ska man skapa och anpassa sig till en ny roll, skapa en ny identitet. För att man ska 
känna sig hel och kunna gå vidare på bästa sätt, är det viktigt att man införlivar den 
gamla identiteten man haft med den nya. ”I den nya rollen måste både dåtid, nutid och 
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framtid involveras”, menar Ebaugh. Omgivningen kan ibland ha svårt att förstå att man 
nu är en annan, en “före detta”. Det kan innebära både otrygghet och en osäkerhet, den 
gamla rollen vill man lösgöra sig ifrån och den nya rollen har man inte anpassat sig i 
ännu. Omgivningens förväntningar att man nu är en “säker" person efter sin förändring 
kan kännas både pressande och skapa ensamhetskänslor, (Ebaugh, 1997). 

Stages of Change 

Förändringsmodellen Stages of Change utvecklades av psykologen och 
universitetsprofessorn James Prochaska på 1970-talet, tillsammans med kollegerna John 
Norcross och Carlo DiClemente, (Prochaska, Norcross och DiClemente 1995).  Man rör 
sig i olika steg eller nivåer i en process som är lika för alla. Processen består av sex 
olika steg, inget av stegen mer eller mindre viktigt än det andra.  

Före begrundan (Precontemplation). I det första stadiet har man ingen insikt om sitt 
problem och har heller ingen motivation att påbörja någon förändring. Man förnekar 
eventuella problem. Omgivningen, familjemedlemmar, arbetskamrater, och så vidare, är 
medveten om dem och vill att förändring ska ske, men inte man själv. Om man söker 
för behandling beror det oftast på tryck från omgivningen, som hot från partner om 
skilsmässa eller att av arbetsgivaren bli av med jobbet om man inte genomgår 
behandling. I det här stadiet motsätter man sig all förändring. Om saken kommer på tal 
byter man snabbt samtalsämne eller bläddrar förbi artiklar i tidningen som behandlar 
problemet. Att man inte vill beröra problemet beror oftast på att man finner situationen 
hopplös och är utanför ens egen kontroll.  

Begrundan (Contemplation). En känsla av att ha kört fast, är typisk för personer i det 
här stadiet. Nu är man medveten om att man har ett problem, och man börjar reflektera 
över hur man ska komma tillrätta med det. Man grubblar över orsakerna till problemet, 
kämpar med att förstå det och att fundera på olika lösningar. Personer i begrundande -
fasen har vaga planer på att ta itu med sitt problem. Man kan stanna ganska lång tid i det 
här stadiet, kanske ha en rädsla för att misslyckas eller nära en önskan att hitta en bättre 
lösning. Två förändringar i sättet att tänka är utmärkande för när en person är redo för 
nästa stadium, besluts- och förberedelsefasen; man börjar fokusera på lösningen av 
problemet mer än på själva problemet och man ser framåt istället för att blicka bakåt på 
det tidigare livet. 

Besluts - och förberedelsefasen. Här är personerna redo för att handla inom den 
närmaste månaden och nu gör man de sista förberedelserna inför förändringen av  
beteendet. Ett viktigt steg är att man blir mer utåtriktad och meddelar omgivningen sitt 
beslut om att påbörja förändringen. Men även om man i det här stadiet har tagit ett 
beslut kan man ändå känna ambivalens. Man behöver fortfarande övertyga sig själv om 
att det beslut man tagit är det bästa. Ofta har man påbörjat små förändringar som en 
förberedelse, skurit ner något på cigarettkonsumtionen, som exempel, eller börjat räkna 
kalorier när man äter. Man har en stark medvetenhet och känner förväntan inför 
uppbrottet.  

Handlingsfasen (Action). I det här stadiet förändrar personer sitt beteende öppet och 
förändrar sin omgivande miljö, häller ut den sista spriten eller avlägsnar alla cigaretter 
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och askkoppar. Man tar det avgörande steget som man förberett sig inför. Det här 
stadiet är fullt av aktivitet, beslutsamhet och optimism. Förutom att ta itu med 
problemet, innebär processen en omprövning av sig själv på alla nivåer, av 
medvetenhet, självbild, tankar och känslor. 

Stabiliserings-och upprätthållandefasen (Mainentance). I varje stadium är det många 
utmaningar, menar Prochaska, Norcross och DiClemente (1995). I upprätthållandefasen 
måste man hela tiden stärka de vinster som man uppnått och varje dag kan innebära en 
kamp mot att återfalla i det gamla beteendet. Förändring slutar aldrig med handling, 
utan fortsätter i en process som kan bli livslång. För att klara sitt upprätthållande av 
förändringen måste man hela tiden vara mycket beslutsam. Det gäller att veta att 
frestelsen finns där under hela processen och att man aldrig går säker från att, som med 
missbruk, utsättas för suget efter drogen.  

Avslutande, det här stadiet är det hägrande målet för alla. Här är missbruket eller 
problemet inget hot eller någon frestelse längre. Beroendet återvänder inte, man har fått 
ett större självförtroende och är inte längre rädd för återfall. Här har man vunnit sin 
kamp. Men, det här stadiet har vållat mycket debatt. En del experter menar att vissa 
problem aldrig avslutas, utan det är avgörande vilket problem det gäller, (Prochaska, 
Norcross och DiClemente, 1995). 

”Låt Stages of Change få vila” 

Men kritik riktas mot Stages of Change som modell för förändring. I en artikel av West 
(2005), ifrågasätts om stadiemodellen bör användas som man gör eller om det är dags 
att förändra den. Författaren anser att Stages of Change har så allvarliga brister att 
framsteg motverkas inom det hälsofrämjande området. Trots att den intuitivt tilltalar 
många praktiker så bör modellen kasseras och ersättas av en modell som bygger på mer 
exakta observationer av förändring (West, 2005). Författaren räknar bland annat upp 
fyra skäl som talar mot den. Först och främst är stegen i modellen bristfälliga redan i det 
mest grundläggande, i begreppet stadier och i den godtyckliga uppdelningen. Stadierna 
blir inte naturliga. Det går inte att säkert fastställa när man befinner sig i ett visst 
stadium tidsmässigt och gränserna är flytande. För det andra påpekar artikelförfattaren, 
att detta synsätt att klassificera individer gör antagandet att individer generellt gör 
sammanhängande och stabila planer på förändring. Ofta tänker individer i skiftande och 
personliga vändningar som kan vara diffust formulerade, så den indelning man gör blir 
hårddragen. Studier visar att fler än hälften, som försöker sluta röka, inte förberett eller 
planerat något alls. Man har också funnit att stadierna har en hög nivå av instabilitet. 
Som tredje skäl mot modellen menar man att Stages of change är en mix av olika 
konstruktioner som inte hänger ihop med varandra. De ger ingen förklaring till 
“beredskap till förändring”. För det fjärde fokuserar modellen på en medveten, 
beslutstagande och planerande process och bortser från det man vet är viktiga 
underliggande grunder för mänsklig motivation. Den bortser från den roll som straff och 
belöning har. Den associativa inlärningen skapar vanor som blir svåra att bryta. Många 
problem med beteendeförändring uppstår ur det faktum att ohälsosamma 
beteendemönster är djupt rotade och sker nästan automatiskt. De här processerna sker 
utanför medvetandet och beslutstagande följer ingen regel, som att man överväger 
fördelar eller nackdelar med en förändring. Författaren efterlyser en modell som går mer 
på djupet och är mer allmängiltig (West, 2005). Ofta är det specifika omständigheter 



 

12 

 

som väcker individers vilja till förändring, och en förändringsmodell ska kunna beskriva 
de omständigheterna. Den bör innefatta besluts - och motivationsprocesser som inte 
behöver vara mottagliga på ett medvetet plan. Som avslutning anser författaren, att man 
vid bedömning av en individs motivation, lika gärna kan återgå till den metod man hade 
innan Stages of Change togs i bruk. Då använde man sitt sunda förnuft och ställde några 
enkla frågor till individen om önskan att göra en förändring. I väntan på en ny modell 
kan man göra så nu också och låta Stages of Change få vila, menar författaren (West, 
2005).  

Syfte och problemformulering 
Studiens syfte är att med utgångspunkt från intervjupersonernas livsberättelser beskriva 
vägen in och ut ur drogmissbruk, samt undersöka hur den förändringsprocess kan 
upplevas som  uppbrottet leder till. 

- Hur ser man på upplevelsen av uppbrott och förändringsprocessen i efterhand 
och vilka reflektioner gör man? 

- Vilken betydelse har egna resurser och faktorer i omgivningen för att underlätta 
förändringsprocessen? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 
Sättet att arbeta i studien utgår från intervjupersonernas eget perspektiv om upplevda 
förändringsprocesser och vändpunkter. Val av forskningstradition är hermeneutiken 
som har intentionen att ge berättelsen mening utifrån den livsvärld och kontext som 
intervjupersonerna lever i. Kvalitativ metod och livsberättelsen används för att kunna 
beskriva personernas verklighet förutsättningslöst och låta läsaren dra egna slutsatser 
utifrån texterna. En strävan i arbetet är att få en förståelse för intervjupersonernas 
upplevda erfarenheter genom deras egna ord och tankegångar. 

Hermeneutik 

Det primära i hermeneutiken som forskningstradition är att vid textanalys utgå från 
intervjupersonens synvinkel, (Bryman, 2001). Den mening och förståelse man strävar 
efter att förmedla i texten är en summa av intervjupersonens hela sammanhang, den 
kontext personen lever i. Som Bryman beskriver det, tolkar vi och uppfattar världen 
genom vår delaktighet i en social verklighet. För att få en förståelse för hur 
intervjupersonerna har hanterat och upplevt sina förändringsprocesser och hur den 
omgivande miljön påverkat dess karaktär och utfall, har hermeneutiken valts. Genom 
den hermeneutiska tolkningen söker man efter mening och innebörder i det uttolkade 
materialet för att därmed ge ändamålsförklaringar på frågan varför? (Stensmo, 2007). 
Avsikten med studien är att få veta varför tankar väcks om förändring och hur personen 
väljer att beskriva den processen. Som hermeneutiken har som grundtanke; det finns 
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inte bara en sanning, utan sanningen är relativ. Många olika svar och, flera faktorer 
tillsammans, kan leda fram till förändring. 

Kvalitativ metod 

Syftet med en kvalitativ studie är att få en djupare kunskap och förståelse om fenomenet 
som undersöks och därför används kvalitativ forskningsstrategi i uppsatsen. Valet av 
kvalitativ forskningsmetod är att kunna fånga den enskildes speciella livssituation 
beskrivet med sina egna ord. Kvalitativ metod lämpar sig bättre än kvantitativ för att 
kunna beskriva och få en djupare förståelse av vad en förändringsprocess och 
vändpunkt innebär. Den kvantitativa metoden svarar inte på de frågor ställs i studien, 
frågor som rör de inre skeenden och processer som förändring och vändpunkter kan 
bestå av, utan den studerar enbart det som utgör en objektiv och yttre verklighet, 
(Brinkmann & Kvale 2009). Den kvalitativa forskningsstrategin präglas av synsättet att 
vissa fenomen endast kan förstås genom att sätta sig in i en persons livssituation. Där 
finns styrkan i kvalitativa intervjuer. De ger en möjlighet att vara delaktig i, och kunna 
få förståelse utifrån intervjupersonernas eget perspektiv och erfarenheter. 

I den kvalitativa intervjun har halv-strukturerad intervjuform valts. Intervju- guiden 
består av teman med efterföljande stödfrågor för att få en viss struktur i samtalet och för 
att alla delar av ämnet ska belysas. Det blir inte ”ett vanligt vardagssamtal men inte 
heller ett slutet frågeformulär” (Brinkmann & Kvale 2009). Andra frågor kan skapas 
under intervjuns gång för att ge följsamhet åt intervjupersonens reflektioner och 
tankegångar. Den kvalitativa intervjun ger också en möjlighet till öppenhet i samtalet 
och till ett möte på ett djupare plan mellan intervjuare och intervjuperson. Själva 
samtalsprocessen blir, som Bryman (2001) uttrycker det, flexibel. Det är 
intervjupersonens uppfattning och förståelse av frågorna som avgör intervjuns innehåll 
och karaktär. Och just det eftersträvas i intervjun; personerna ska själva kunna välja 
innehåll i sin livsberättelse och ges möjlighet att fritt blicka tillbaka på sitt liv och sin 
förändringsprocess. Förhoppningen är att kunna bidra till nya insikter för 
intervjupersonerna och att intervjun också kan upplevas berikande. 

När man kritiserar kvalitativ forskning talar man om risken för subjektivitet (Bryman, 
2001). Med det menar man forskarens möjlighet att själv välja ut och bestämma vad i 
forskningen som är intressant, och på påverkan genom den relation som uppstår mellan 
forskare och undersökningsperson. Man menar också att kvalitativ forskning är svår att 
replikera, eftersom forskaren som person påverkar resultatet i större grad än i kvantitativ 
undersökning, den bli svår att göra om exakt lika. Generaliseringen är komplicerad 
eftersom det som undersöks enbart kan gälla för just den situationen, och är svår att 
överföra till något som kan gälla för alla liknande situationer. Bryman (2001) talar 
också om bristande transparens, att inte till fullo kunna beskriva hur man gått tillväga i 
sin undersökning, med förberedelser och utförande. Genom att i den här 
undersökningen använda fenomenologisk ansats, kan egen tolkning undvikas och enbart 
beskrivning av det som sägs göras, och på så sätt få en exakt beskrivning av 
redogörelserna. En strävan efter att som intervjuare vara lyhörd och ha en anpassning 
till intervjupersonerna är också en viktig del för att uppnå autencitet och trovärdighet i 
arbetet. 
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Livsberättelsen  

Ansatsen i studien är livsberättelsen, också kallad narrativ. Narrativ används i 
hermeneutiken och kvalitativ forskning. Det finns ingen entydig beskrivning av vad 
narrativ är - om det är ett perspektiv, en metod eller en form av tal eller skrivande, (Lai, 
2010). Alla människor använder berättelsen som verktyg till att förstå sina liv, för att 
”bringa ordning”. Genom att formulera och berätta för sig själv, eller för andra, visar 
man vem man är - eller inte är. Det är ett sätt att hitta struktur och logik i erfarenheter 
och upplevelser och göra dem mer begripliga. ”Narrativ betecknas som den tunna tråden 
som binder ihop en samling händelser eller upplevelser i tidsbestämda sekvenser i syftet 
att göra dem begripliga” (Lai, 2010). Livsberättelsen är aldrig fast utan förändras alltid, 
av tidens gång, eller, formas efter vem, eller vilka som berättar, eller, lyssnar. Under en 
livstid eller i olika skeden kan berättelsen konstrueras om, omvärderas och omtolkas. 
Berättelsen innehåller våra erfarenheter, men den rymmer också vägar till att göra nya 
val utifrån de erfarenheterna. Vårt sätt att berätta påverkar vår omgivning och har 
betydelse för det sociala samspelet, (Riessman & Kohler, 2008). Genom berättandet 
konstruerar vi våra identiteter, och får en ram kring våra upplevelser och erfarenheter. 
Identiteten är vår berättelse. Vårt personliga bygge av identiteten har betydelse i det 
samhälle vi lever i. Våra berättelser måste passa ihop med alla andra livsberättelser för 
att vi ska bli förstådda.  

Berättelsen ska ses både i detaljer och utifrån sin kontext, i en helhet. Den tas emot och 
tolkas av vår omgivning, (Riessman & Kohler, 2008). Genom berättelsen bjuds vi in att 
ta del av varandras perspektiv. Berättelsen avslöjar sanningar om mänskliga upplevelser 
och erfarenheter.  När det händer något oväntat i livet, strävar vi efter att skapa mening i 
det som hänt genom berättandet. Händelserna tidsbestäms och struktureras i en logisk 
ordning, man strävar efter att ”avmystifiera” dem och att det förflutna, nuet och 
framtiden ska bli sammanhängande. Berättelsen har alltid en början, en mitt och ett slut. 
Historien är berättarens egen, subjektiva sanning och sätt att tolka livsvärlden. I 
narrativa studier ser man till på vilket sätt berättelsen förmedlas, hur den gestaltas och 
vilken effekt den får på den som lyssnar. Man fokuserar uppmärksamt på det som sägs, 
på eventuell intention och språk, och luckor i samtalet likaväl som motsägelser har 
betydelse i berättelsen. Det man eftersträvar är det unika, själva essensen i berättelsen. 

Planering och genomförande 

Urval 

Två av personerna som deltagit i intervjuerna kom vi i kontakt med under praktiken. Vi 
visste att de hade långvarigt missbruk bakom sig och att de nu levde drogfria sedan flera 
år tillbaka. Den ena personen blev tillfrågad genom telefonkontakt, och den andra sökte 
vi upp personligen. För att hitta ytterligare deltagare tog vi hjälp av en 
självhjälpsorganisation. Via mailkontakt med organisationsmedlemmar gjordes ett 
besök på ”öppet möte”, ett möte dit nya deltagare och andra intresserade kan komma. 
Personer tillfrågades efter mötet om eventuellt deltagande i studien och kontakt knöts 
med de som var intresserade och som kunde tänka sig att ställa upp. Alla deltagare har 
gjort ett uppbrott från drogmissbruk och har varit drogfria i minst tre år. Alla tillhör en 
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organisation eller förening inom missbruksområdet. Ett personligt brev innehållande 
information och missiv har skickats. De intervjupersoner som önskat det har bifogats 
intervjuns teman för att vara förberedda på innehållet i intervjun. 

Förberedelser och intervjuns upplägg 

Intervjuerna var av halvstrukturerad karaktär och delades upp i fyra olika teman, (1) 
Livet innan processens början, (2) Förändringsprocessen, (3) Vägen ut - processen 
startar och (4) Livet idag. Stödfrågor fanns under varje tema.  Vi genomförde kvalitativa 
forskningsintervjuer med fyra personer. Intervjuerna har genomförts i avskildhet. Val av 
lokal inför intervjun bestämde intervjupersonerna. Intervjuerna har spelats in på mobil 
och på bandspelare för att inte gå miste om viktig information och för att undvika egna 
tolkningar. Vi var alltid två vid intervjuerna. I förväg bestämde vi vem som skulle ställa 
frågor för att inte avbryta eller störa under intervjuns gång. Genom att turas om att sitta 
bredvid som lyssnare, kunde man också bistå varandra i att hålla den röda tråden och 
inte hoppa över något tema av misstag. 

Databearbetning och analysmetod 

Den halvstrukturerade intervjuformen som använts har passat vårt syfte i studien, att 
fånga intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter av sin förändringsprocess samt 
de inre och yttre faktorer som underlättat processen. Intervjupersonerna har fått 
möjlighet att få formulera sina tankar, visa vem man är, och fått berätta sin historia 
utifrån egna upplevelser och erfarenheter. Genom att i intervjuguiden utgå från teman 
med stödfrågor, har berättelserna dock styrts något för att textens innehåll ska vara 
relevant för studiens syfte.  

Intervjuerna har skrivits ut ordagrant och lästs igenom flera gånger. Som 
analyseringsmetod har narrativ analys använts. Bryman (2002) utgår från Miller när han 
betonar att narrativ analys är inriktad på att få fram intervjupersonens perspektiv och 
ingen objektiv sanning. Varje intervju presenteras i studien var för sig och följer varje 
persons sätt att presentera sin historia, ordval och innehållsmängd. Vi har i studien 
försökt att koncentrera oss på de historier som intervjupersonerna berättat och hålla oss 
nära texten, vilket kännetecknar narrativa intervjuer Kvale (2009). Utifrån en 
kronologisk och tidsmässig ordning har berättelsen knutits ihop och strukturerats efter 
förändringsprocessens början till livet idag och lämpliga citat som framhållit och tjänat 
studiens syfte, har lyfts ur texten. Eftersom intervjupersonernas egen sanning, och 
historiens specifika ton eftersträvats, följer texten deras berättelse och citaten innehåller 
deras egna ord och tankegångar. Dock har texten redigerats på så sätt att dess 
underliggande mening och intervjupersonernas eget perspektiv finns kvar men ordval 
har ibland ändrats och upprepningar tagits bort. En strävan har funnits att hålla vår egen 
tolkning och förförståelse utanför arbetet med texten. Att vara lyhörda och öppna och 
låta texten tala för sig själv. Rubriker har valts utifrån innehåll och avsetts fånga 
intervjupersonernas person och subjektiviteten i varje berättelse. Försök har gjorts att 
fånga det allmänmänskliga och specifika, att beskriva och fokusera på syfte och 
mening. Samtliga är viktiga aspekter i kvalitativ intervju (Kvale, 2009).  



 

16 

 

Insamling av data 

För att finna adekvat litteratur valdes artiklar utifrån ämnet med relevanta sökord. 
Linneuniversitetets biblioteks katalog har använts för att söka litteratur och tidigare 
forskning kring förändringsprocesser, uppbrott från drogmissbruk och eventuella 
vändpunkter. Databaser som genomsökts är Academic Search Elite, Artikelsök, Google 
Scholar och PsycInfo. Abstract har lästs igenom för att se om ämnet haft relevans, 
annars har de sållats bort. Även material om uppbrott från andra livssituationer än 
drogmissbruk har haft relevans, eftersom processerna har många lika inslag. Relevanta 
artiklar och avhandlingar på engelska har använts och svenska rapporter.  

Forskningsetiska överväganden 

Att göra etiska överväganden är en pågående och kontinuerlig process som följer hela 
uppsatsarbetet. Forsman (1997) talar om vikten av en forskning som man kan lita på, 
som inte är förvrängd eller “omskapad” av forskaren. I arbetet kommer en ständig 
reflektion och etiska överväganden att göras. En god hjälp är det fenomenologiska 
arbetssättet som innebär att endast göra en beskrivning och inte använda sin egen 
förförståelse eller tolkning som intervjuare. En god forskningsetik innebär att ta del av 
och använda andras texter med noggrannhet och försiktighet och vara varsam i 
hanterandet. Som forskare ska man ett gott omdöme, vara samvetsgrann och ha kunskap 
i forsknings-etiska frågeställningar. Enligt Bryman (2002) har man i bland annat svensk 
forskning utformat krav på hur undersökningar ska gå till och vad man som deltagare  
kan kräva. 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna ska få god och ärlig information kring 
deltagandet och vad undersökningen går ut på. Medverkan ska vara frivillig och kunna 
avbrytas när helst man önskar. Inte heller tillåts att man  försöker   övertala eller pressa 
till att delta. Ett ytterligare krav är att få information om hur undersökningen är upplagd 
och vad som ingår. En forskningssituation- och undersökning ska vara öppen och 
transparent. Deltagarna i den här studien har blivit informerade om dess innehåll och 
syfte, om hur deras medverkan kommer att se ut i studien och vilka rättigheter som 
gäller för dem som deltagare.  

Samtyckeskravets betydelse är att man som medverkande själv bestämmer om sättet att 
delta på Bryman (2002). Undersökningssituationen ska vara jämlik och den som 
medverkar ska känna sig delaktig (Forsman, 1997). Hur handskas man med det 
intervjupersonerna berättar och hur skyddar vi deras identitet? Deltagarna har fått 
information om att det är frivilligt att medverka och att de när som helst kan avbryta. Vi 
har fått alla våra intervjupersoners samtycke till att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet är en säkerhet för att man ska kunna lita på och ha förtroende 
för dem som genomför undersökningen, att inget förs vidare till utomstående och att 
man behandlas med sekretess. Alla personliga fakta och uppgifter som kan förknippas 
med intervjupersonerna har ändrats, också profession och ortsnamn har uteslutits eller 
nämnts i mycket allmänna termer. För att undvika att obehöriga kan ta del av vårt 
insamlade material, har bandupptagningar och transkriberade intervjuer raderats. 
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Nyttjandekravet innebär, att det man delar med sig av som intervjuperson ska användas 
enbart inom undersökningen och inte kunna utnyttjas i något annat syfte (Bryman, 
2002). Att från början diskutera detta med intervjupersonerna lyssna på önskemål och 
de tankar man har är viktigt. Hur ser intervjusituationen ut, miljön vi vistas i och vilka 
signaler ger vi som intervjuare? Att kunna vara aktivt lyssnande, vara lyhörd och 
engagerad är viktigt, och också handskas med varsamhet med det som 
intervjupersonerna berättar. Frågorna måste vara rätt ställda, genomtänkta och inte 
kunna kränka eller vara för känsliga. Klimatet under intervjun måste vara tillåtande, 
lyhört och ha den öppenhet som intervjupersonen föredrar. Inte försöka forcera fram 
svar eller inte ge akt på när det är lämpligt att inte gå vidare i ett ämne. Ibland kan man 
berätta mer än vad som avsetts, man kan ångra sin öppenhet i efterhand som 
intervjuperson. Därför är det bra att efter intervjun lämna uppgifter var man kan nås 
eller ha kontakt med varandra även efteråt och kunna ta del av arbetet. Man måste fråga 
sig vad som är studiens syfte, vem undersökningen gagnar- vad den har att tillföra, och 
hur man använder de metoder och verktyg man har. Uppgifterna ska inte omtolkas av 
intervjuaren och undersökningen ska vara ett samspel där intervjupersonens medverkan 
är en självklar del och en förutsättning för resultatet av processen. 

En god forskningsetik innebär också att ha ett gott samarbete med varandra i 
uppsatsskrivandet, arbeta jämlikt, vara uppmärksam på och motarbeta 
konkurrenstänkande. 

Deltagarna har informerats om vilka som kommer att ta del av studiens resultat. 
Samtliga har erbjudits ett uppsatsexemplar. Vi har lämnat våra uppgifter och var de kan 
nå oss om de vill ta del av arbetet, tillägga eller ändra något i det som sagts under 
intervjun. 

RESULTAT 
Avsnittet inleds med en beskrivning av de fyra intervjudeltagarna. Intervjuerna som 
följer innehåller deras berättelser om livet som missbrukare och vägen till en ny tillvaro. 
De beskriver hur livet såg ut när det var som värst, sina relationer till anhöriga och 
vänner samt omgivningens och myndigheters förmåga att ge stöd och uppmuntran. Man 
redogör för tidigare försök att förändra sitt liv och eventuella strategier och kraftkällor 
som underlättat uppbrottsprocessen.  Alla tilltalsnamn har bytts ut och vissa orter är 
utan namn. Antalet år som drogfria varierar hos intervjupersonerna, från fyra- till nästan 
arton år. Två har haft ett blandmissbruk medan de andra har druckit enbart alkohol. En 
person har tagit sig ur missbruket på egen hand, medan de andra tre har haft stöd 
utifrån. Självhjälpsorganisationen Anonyma Alkoholister som nämns i intervjuerna 
förkortas i texten till A.A. Intervjuerna har delats in under rubriker som följer 
personernas individuella process och livsberättelse. Slutligen följer en teoretisk 
problematisering av resultatet och med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter 
jämförs intervjuernas resultat med tidigare forskning. 

Malin, 51 år. Hon har två vuxna barn och är sambo. Hennes intresse är att jogga och 
simma. Hon har genomgått behandling och fått stöd genom öppenvårdsinsatser. Hon har 
varit nykter och drogfri i tio år. Idag jobbar hon med människor som har 
missbruksproblem.  
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Åke, 56 år. Jobbar i metallindustrin. Gift och har två vuxna barn. Fotboll är det stora 
intresset, han är medlem i en idrottsklubb och har spelat själv. Alkoholmissbruket 
inleddes i tidig medelålder och han har i flera omgångar varit på behandlingshem. Nu 
lever han nykter sedan 2007 och är aktiv i AA.  

Sven, 61 år. Jobbar som konsulent. Ensamstående och har sju vuxna barn. Hans intresse 
är engagemang i olika föreningar och att umgås med sina barn och barnbarn. Han 
började missbruka redan när han var 11 år gammal och tycker att han föddes med 
beroendet. Idag är han nykter och drogfri och har varit sedan 2007. Sven jobbar med 
människor som har missbruksproblem. 

Dan, 50 år. Jobbar inom handel. Just nu singel och har en vuxen dotter. Tycker om 
sport, friluftsliv och långa promenader. Började dricka i i tidigt tonår och har nu levt 
som nykter alkoholist i närmare 18 år. Vändpunkten inträffade vid möte med A.A. - 
medlem på avgiftningen. Besöker A.A. regelbundet. 

Malin  

Livet innan processens början 

Malin beskriver sista årens missbrukarliv som hemska. Allt var kaos och hon var så sjuk 
i sitt missbruk att hela hennes tillvaro handlade om att hitta droger, använda droger och 
till att få ihop pengar för att kunna köpa dem 

”… sista åren där var gräsliga, jag blev av med jobbet och bara 
några månader innan så hamnade jag på hjärtintensiven. Jag 
fick hjärtstillestånd och min dåvarande sambo, mina barn, 
föräldrar och mina bröder tillkallades eftersom de trodde att jag 
inte skulle klara mig”. 

 Malin beskriver vidare hur dåligt hon mådde, att hon hade nått botten och ville göra 
slut på sig själv. 

”hjärtat krånglade vid flera tillfällen, jag tog flera överdoser 
och använde mycket morfin, bensodiazepiner blandat med 
alkohol.  Sista tiden när jag kom till hjärtintensiven var mitt 
syfte att jag skulle ta slut på mitt liv” 

Malin berättar om sina relationer till sin familj under denna period. Föräldrarna ställde 
alltid upp och hjälpte till med pengar, som hon säger, ”på gott och ont”, eftersom hon då 
både kunde köpa droger och behålla sin lägenhet där hon bodde med sina barn. Barnen 
har alltid betytt mycket, men det var som om situationen gjorde att hennes tankar på 
deras välbefinnande bara försvann, jakten efter droger var det enda som existerade. 

”Jag försvann ibland, mina barn visste inte var jag var, jag sa att jag 
kommer tillbaka om en timme och ibland kom jag tillbaka fyra dagar 
senare. Jag levde ju, det var inte mycket jag var hemma hos mina barn 
sista tiden, de fick klara sig. De var 15 och 17 år när jag kom in i 
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behandling. Sista åren så fick de klara sig väldigt mycket själva, var 
utan mat och jag köpte ingen mat till dem och jag vet faktiskt inte hur de 
klarade sig, det här är så svårt att jag knappt orkar tänka på nu.” 

Malin hade tidigare försökt förändra sitt liv: 

”Ja, jag hade försökt många gånger. Jag förstod någonstans att det här 
inte fungerar och egentligen så ville jag inte heller leva som jag 
gjorde.Men tankar på förändring handlade mer om att jag kände att jag 
ville göra det för barnens skull, inte för min egen.” 

Men andra anade inte hur illa det var. Malin levde ett dubbelliv, hade en stark fasad 
men ett bräckligt missbrukarliv innanför. Många gånger gick hon till jobbet påverkad 
och blev uppsagd många gånger. Hon sökte hela tiden nya jobb och lyckades också få 
det. Så länge hon hade jobb var det som ett kvitto på att liver ändå var ”okej”. 
Kontakten med socialtjänsten blev intensivare, särskilt de sista tre åren. Man ifrågasatte 
hennes vårdnad om barnen, men varje gång frågan kom på tal lyckades hon slingra sig 
ur. Till slut satte man ett ultimatum - antingen lade hon in sig för behandling frivilligt, 
eller så blev det LVM - utredning och tvångsbehandling.. 

Förändringsprocessen 

Inte alla som gör uppbrott minns någon egentlig vändpunkt, utan tankar om förändring 
har mer smugit sig på.  Ibland kan man känna det som man nått en botten. Malin tyckte 
hon kände båda delar. En väg är att släppa kontrollen, att ”överlämna sig”. Det gjorde 
Malin. 

Första riktiga tankarna på förändring kom på behandlingshemmet för Malin, där växte 
de fram. Hon kan inte erinra sig någon särskild vändpunkt. På behandlingshemmet fick 
hon träffa likasinnade och hon gick också i samtalsterapi. Här kände hon för första 
gången att hon kunde släppa taget och släppa fram en sårbarhet, visa att hon behövde 
hjälp utifrån. Tidigare gånger när hjälp erbjudits tackade hon nej, hon kunde inte ta 
emot deras utsträckta hand då. Skammen satt för djupt. Hon har tidigare försökt att sluta 
med drogerna, men som hon säger 

”… När jag tidigare ibland faktiskt hade kraft till förändring, då ville 
jag inte sluta, men, på behandlingshemmet, då jag kände mig svag, då 
kunde jag bestämma mig för att avstå. En viktig faktor var också att jag 
ville sluta för min egen skull då och inte enbart för barnens, det tror jag 
är viktigt. Det kändes som om jag var på brunnens botten, det kunde inte 
bli sämre, bara bättre… för första gången kände jag en strimma ljus…” 

Först tänkte hon rymma från behandlingshemmet. Allt kändes kört. Kontakten med 
andra som gick i behandling betydde mycket. Genom att studera dem kunde hon lära 
känna sig själv och inse att livet kan gå vidare trots långt drogmissbruk. Dessutom 
kände hon gemenskapen och att dela problemen med likasinnade. Hon fick också hjälp 
med att hitta strategier genom att se hur andra hanterade sitt drogberoende. Hon kände 
också som hon säger, att det var viktigt att beslut om förändring gjordes för sin egen 
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skull i första hand och inte bara för barnens. Hon kunde börja se att hon faktiskt hade ett 
värde och var värd att ha ett bättre liv. 

Vägen ut- processen startar 

Livet till drogfrihet har inneburit mycket nyorientering i tillvaron, att lära sig leva på 
nytt utan droger. Malin upptäckte egna, inre resurser som gav kraft, men fick även stöd 
genom samhällsinsatser, och från barn och familj. Gamla vänner som hon haft som inte 
tillhört missbrukarkretsen har hon återknutit kontakten med. Självhjälps -organisationen 
som hon tillhör är mycket viktig. 

Malins egen pappa var missbrukare och hennes mamma beskriver hon som 
medberoende. Hemma lärde hon sig att lösa problem genom att ta droger. Nu, när hon 
bestämt sig för att leva nykter, fick hon lära om. Att även om livet ”strulade” måste hon 
kunna lösa det på andra sätt. Tiden på behandlingshemmet blev mycket viktig för att få 
prata och lära sig hitta nya strategier i livet som kunde vara till hjälp. Malin poängterar 
hur viktigt det var att förändra sitt sätt att tänka. Rent kroppsligt kunde man nu vara 
nykter, men tankarna, menade Malin, var en missbrukares. Hela tiden jobbade hon med 
sig själv, med sina tankar, attityder och kunna lära sig hantera sin gamla identitet. Och 
ta reda på vem hon egentligen är. Den enda Malin hon kände var den missbrukande 
Malin Hon fick systematiskt lära sig jobba med saker i vardagen och bollade sina tankar 
med personal och medklienter. Hitta en tilltro till sig själv genom stödet från andra. 

 ”… Nu upptäckte jag att jag hade mer kraft och resurser inombords än 
jag trodde, de hade tidigare gått åt till att fixa drogerna. Nu kom de 
egenskaperna till användning på annat sätt, till att hantera det nya. Och 
jag lärde mig att lyssna på andra. Jag lärde mig också ta itu med och 
omvärdera mina tankar, mina tankefällor, få bort det sjuka.” 

Malin hade mycket stöd och vägledning i början av processen.. Socialtjänsten bistod 
henne mycket, och efter den viktiga tiden på behandlingshemmet fick hon eftervård. 
Den var till stor hjälp. I ett senare skede var familj och vänner viktigare. Hon berättar att 
hon fick börja om med i stort sett allt. En stor del av hennes liv, mellan 14 års ålder till 
41, levde hon missbrukarliv. Ett liv som för henne var ”normalt”. Nu fick hon träna på 
en vardag som var totalt annorlunda. Första tiden åt hon antidepressiv medicin. Hon 
vaknade ofta med stor ångest. Tidigare morgnar, i det gamla livet, visste hon hur resten 
av dagen skulle se ut, det vill säga, att jaga droger. Nu, i det nya livet, skulle dagen 
fyllas med annat. Med vad då? Dagen kändes helt främmande. Men, drogfriheten var 
alltid i centrum, den fanns hela tiden i tankarna. Andra viktiga drivkrafter var barnen 
och att hon var värd ett bättre liv. Den första tiden vågade hon inte gå ut. Soporna smög 
hon sig ut med nattetid. Men, hon bestämde sig för att våga och vara öppen och ärlig 
inför andra med hur hon levat. Hon hade mod att våga möta andra och se dem i ögonen 
utan att känna skam över sitt gamla liv, det liv som många hon mötte redan kände till. 
Sitt mod räknar hon som en av hennes inre resurser. Hon var rädd att andra skulle visa 
avsky, ta avstånd från henne. Men omgivningen gjorde inte det, möjligen någon 
enstaka. Men tillit tog tid att bygga upp. Och mycket tid har gått åt till att lägga saker 
tillrätta, saker hon gjort och som hon skämts för. Skuld har hon kvar för hur hon ibland 
betett sig. 
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”Jag fick börja om på nytt att få andra att känna tillit till mig, i första 
hand mina barn men också släkt och vänner.” 

Innan umgicks hon bara med missbrukarvännerna, men nu började hon träffa hon sina 
gamla vänner som hon hade en sundare relation till. Men att bygga upp ny relation till 
barnen, att de skulle kunna lita på henne, tog lång tid, och även släkt och vänner 
behövde tid för att tro på den nya Malin. Efter hemkomsten från behandlingshemmet 
fick hon kontakt med en självhjälpsgrupp, AA och NA (Anonyma Alkoholister och 
Anonyma Narkomaner). Dessa möten är fortfarande hennes viktigaste kraftkälla, som 
en vitamininjektion varje gång. Att hon hade sin lägenhet kvar var också betydelsefullt. 
Arbetsförmedlingen ställde upp och har på sikt inneburit nytt arbete bland missbrukare. 

En period efter uppbrottet kände Malin tomhet och sorg. Och hon kan göra det än idag. 
Det är något man inte gärna talar om. Hon hade en kärlek till drogen, saker i det livet 
som hon tyckte om. Att tänka så innebär en konflikt- hur kan man känna kärlek till 
något som har gjort henne så illa? Drogandet höll ju inte, drogen svek och hon fick 
”göra slut” med den. Uppbrottet innebar en skilsmässa och vad som med det följer. 

Livet idag  

Det nya livet innebär att leva med det gamla livet i tankarna, att införliva den gamla 
rollen med den nya identiteten. Missbruket betraktas av Malin som en sjukdom, en 
sjukdom som finns kvar hela livet och kan jämföras med att ha diabetes. 

Malin har lärt sig att ta dagen som den kommer. Hon ser inte för långt fram. Fortfarande 
har hon bra och dåliga dagar, som oss alla. Hon känner sig fri idag, har fått barnens tillit 
tillbaka och trivs med sitt jobb. 

”Men vägen hit har varit ett jättejobb, det har inte varit lätt. Det har 
varit blod, svett och tårar men inneburit ett konstruktivt arbete som givit 
utdelning… Jag har gått min väg, men samma koncept som mitt passar 
inte alla. Och nu ser jag mig som en människa som alla andra, med fel 
och brister.” 

Malin har lärt sig att leva med den gamla rollen och har försonats med den. Hon 
försöker inte förtränga eller glömma det som varit, utan lever med sin historia. Och hon 
har stor nytta av sina erfarenheter när hon möter klienter i jobbet. Tankarna på droger 
kan komma, men hon vet att det inte är detsamma som att man måste handla. Men, varje 
dag innebär ett nytt val. Att välja bort drogen och se sig som en ny Malin med den 
gamla Malin i ryggsäcken. 

Åke  

Vägen in och beskrivning av missbruket  

Åke berättar att allt började i 35-årsåldern, på 80-talet. Det yngsta barnet hade just fötts 
och han var en etablerad familjefar. Han hade aldrig tackat nej till alkohol innan heller 
och höll alltid på ”till siste man” när det var fest. Han var glad i alkoholen. I veckorna 
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drack han aldrig, utan det blev på helgerna, men då var han inte återhållsam.. När 
drickandet kulminerade kan han inte riktigt sätta fingret på. Han har funderat mycket 
över det, men han minns 1987 som ett år då konsumtionen ökade. Det blev större 
mängder och oftare. Han upplevde inte drickandet som ett problem och insåg det inte 
heller, utan det var mer påpekanden från andra.                                        

”Jag bryggde vin. Jag började dricka vid alla tidpunkter och också 
snabbare än tidigare. Det blev på vardagarna också. Det blev inga 
konsekvenser av det, att frun klankade eller så. Jag smög med det. Jag 
upplevde det inte som ett problem, det var andra som. Jag insåg inte att 
jag hade problem. Min fru sade en gång, ”folk tycker du dricker för 
mycket”. Jag tyckte det var nonsens. Innerst inne visste jag att hon hade 
rätt.” 

På 90-talet accelererade problemen. Åke körde onykter, men det var inte onykterheten 
han blev dömd för, utan för smitning. Han körde in i ett staket. Under körningen gjorde 
han någon hastig rörelse och tappade kontrollen över bilen. Han hade tittat ner och gjort 
någonting beskriver det som att hade lite tvångsgrejor för sig. Åke hade ett par glas vin i 
sig som han tagit innan han for. Men, han förknippade inte det som hände med 
alkoholen. Då hade han jobb med att köra ut tidningar. Men i slutet av 80-talet, närmare 
bestämt 1989, enligt Åke, började drickandet bli mer och mer uppdagat hos 
omgivningen. 

”Det var dom som tyckte jag luktade alkohol… som pratade med mig. 
Jag gick på kurs på AMU och på idrottsföreningen påpekade man att jag 
luktade. Ledningen på idrottsföreningen sa att folk tyckte jag luktade. 

Men Åke gjorde ingenting åt det utan fortsatte dricka, även till vardags och -94 kom den 
första rattfyllan som han åkte fast för. Ekonomin hade betydelse för hur mycket han 
drack, det berodde på tillgång 

” Jag kunde inte dricka så mycket, obegränsat... Det höll igen mig, 
antagligen… Det hade fått stora konsekvenser om jag hade haft mer 
pengar. Hade jag haft råd hade det gått fortare. Och jag ville inte 
fördärva familjen.” 

Två månader efter att Åke fått tillbaka körkortet efter rattfyllan åkte han dit igen. Då 
blev han av med körkortet i sju år. 

” Jag kunde inte ta tillbaks det för då var jag tvungen att hålla mig 
nykter för att ta blodprov. Det gick inte, jag var på gränsen... Jag hade 
inte stora värden men jag drack hela tiden. Jag till och med drack när 
jag gick från provtagningen… Jag gick direkt därifrån och drack en 
flaska vin. Men, det var beviset för att jag inte hade någon insikt, jag 
ville inte erkänna att det var som det var… tänkte jag skulle klara det 
själv, att jag skulle sluta nångång.” 
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När Åke fick tillbaka körkortet efter sju år, bestämde han sig för att bli nykter. Men, det 
dröjde hela tio år innan det blev mer allvar av de tankarna, och tiden där emellan hann 
det hända mycket, menar han.  

”Ja, det är klart min fru var tålmodig... hade hon sagt på -90 talet att 
hon ville skiljas men det gjorde hon ju aldrig... att hon ställt ultimatum, 
kanske... det gjorde hon ju aldrig...men det var det sista jag ville…” 

År 2005 kontaktade Åkes fru socialtjänsten och en plan för behandling upprättades. 
Först blev det avgiftning och sedan bar det av till behandling. Han vågade inte annat, 
även om han tänkt hoppa av efter avgiftningen, berättar han, socialsekreteraren hade 
blivit sur om han inte följt med. Han hade inga höga tankar om behandlingshemmet. 

 ”trodde det var några degiga mänskor som satt där men sån var ju inte 
jag… men dom såg säkert bättre ut än jag gjorde…” 

Efter grundbehandling på sex veckor åkte Åke hem och gick direkt till garaget där han 
gömt en liten flaska brännvin. En fortsättningsbehandling hade han tackat nej till. 
Drickandet fortsatte som förut och till slut kontaktade frun socialtjänsten igen. Efter fem 
veckor var han tillbaka på behandlingshemmet igen. Nu kände Åke för första gången att 
han ville ha en förändring och han visste vad som väntade på behandlingshemmet, det 
var en trygghet. Dessutom hade han bättre ekonomiskt nu, han och familjen fick hjälp 
av socialen. Innan hade han förlorat ”både A-kassa och Försäkringskassa” och frun fick 
dra ett tungt, ekonomiskt lass för henne och den yngste, hemmavarande sonen.  

 Vägen ut och förändringsprocessen startar 

Vägen till förändring blev lång och kantades av flera återfall för Åke, men tankarna på 
förändring började gry tidigt. Även om de inte ledde vidare till handling, så fanns 
tankarna där. Insikter vaknade och han började kunna se bakåt nu när han fick vara 
nykter en längre tid. 

Åke tyckte det kändes jättebra den här gången på behandlingshemmet. Det var skönt att 
vara nykter, han fick lugn och ro, och som han sade, han fick ”allt utrett”. Enda 
orosmolnet var hur han skulle klara nykterheten sedan. Nu genomgick Åke all 
behandling han blev erbjuden. Och han uppskattade att träffa andra med samma 
problem. Även terapeuterna hade missbruk bakom sig och det tyckte Åke var en fördel. 

”Ja, det är ju personalen, terapeuterna själva, dom vet vad dom pratar 
om, pratar och håller föreläsningar om det. Och så olika mänskor, både 
i min ålder med samma problem men också unga och med samma 
konsekvenser. Pengar, förlorat… Jag var tacksam att jag hade min 
familj kvar, många hade förlorat allt, både fru och barn… Jag hade det 
kvar, om jag bara skärpte till mig.” 

När Åke tänkte tillbaka kunde han känna ångest över det liv han levde. Han tyckte synd 
om familjen och kände skuld för vad han gjort. Men, nu försökte han arbeta med sig 
själv för sin egen skull och han tyckte han fick ro till det. Han började leta orsaker till 
varför han börjat dricka. 
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”Jag letade orsaker varför, vad som varit innan, kan det bero på det och 
det… vad kan jag göra för att förhindra att börja dricka igen? Jag har 
mycket… skam. En röd tråd i det hela kan vara att jag har fått mycket 
nedvärderande ord från min far, han har alltså sett ner på mig, har bara 
tyckt att jag var dålig. Jag tyckte inte jag kände mig själv. Nedvärderad 
och aldrig upplyft. Fast jag har aldrig fått stryk. Lite såna grejer tog jag 
upp då, barndomen ja, och hur jag bildade familj, och så har jag fått 
höra andra, hur dom har haft det… livshistorier.” 

Åke talar om att ”komma i botten”. Han tyckte många av de andra deltagarna kommit 
mycket längre ner än han. 

”En del hade ju varit nära döden… rent fysiskt. Ingen familj kvar, dom 
hade inget att komma hem till... dom får en lägenhet och socialbidrag. 
Jag kom ju hem till…”. 

Det här blev inte sista behandlingen. Det blev en till för Åke fick ett återfall efter fem 
månader. Missbruket tog fart igen. Men han ordnade ett jobb och det har han 
fortfarande kvar. 

”... så blev jag utskälld av min fru... visst, man kan ju bli arg ibland, 
men jag tog illa vid mig, så jag drack igen. Det gick över, det jag tänkt, 
men jag började dribbla och dricka. Men jobbet hade jag fortfarande 
kvar... Så opererade jag foten. Jag hade mist min försäkringskassa då 
och fick jobba i rullstol. Jag var sjukskriven i tre månader. Så gick 
sommaren och på hösten miste jag körkortet igen. Jag var hemma 
mycket från jobbet, var allmänt dålig där, var bakfull.” 

Men nu tog Åkes fru, arbetsgivaren och den ”sponsor”, han hade, en vän med tidigare 
missbruksproblem som fungerade som kontaktperson, tag i situationen. Ny kontakt togs 
med socialtjänsten som ordnade plats på behandlingshemmet. Där fick han göra om 
”allt”.  

”Då var min fru väldigt trött. Då ville hon bryta upp, det har hon sagt 
efteråt sen. Hon ställde sig i bostadskön. Men hon avvaktade, ville se 
hur det gick… då var det skillnad… och jag hade bidrag, så jag var 
ingen belastning... hon behövde bara tänka på sonen och slapp mig. Nu 
kände jag att nu får det vara nog. Jag hade lärt mig också att det gick 
inte att dricka bara för att hon blev arg.” 

Åke menar att han hade fått lite mer förstånd, att han visste mer nu. Han hade kommit 
fram till varför han drack, konsekvenserna av det, omgivningens stöd, jobbet och att 
familjen trots allt som varit, fanns kvar. Om han fortsatte dricka skulle mycket gå 
förlorat, både familj och jobb och ekonomin skulle gå i kras. Många insikter väcktes. 

”Jag kom ju ingenstans, det var ju tvärstopp va, så nu fick jag finna 
glädjen i livet utan att dricka, och visst, den hade jag ju... Och, ja, det 
verkade som om hon ville ha mig, hon kom och hälsade på mig och 
allting. Jag ville ge mig själv en chans också... det är bara det... jag kan 
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aldrig dricka mer. Måste inse det. Kommer man inte tillbaks så dör man, 
det går inte att missbruka i längden, det var väl det jag förstod. Det 
fanns ingen återvändo. Många förstår det här med en gång men jag har 
alltid försökt tänja gränserna.” 

I slutet av den här behandlingsperioden ingick Åke i en utslussningsgrupp. Han var två 
veckor på behandlingshemmet och två veckor hemma. På behandlingshemmet gick han 
på AA-möten regelbundet och det gjorde han även de två veckor han var hemma.  

Tankarna och känslorna Åke hade när han kom hem från den sista gången på 
behandlingshemmet var livsglädje. Han ville göra mycket, visa sig duktig och visa att 
han var ärlig. 

”Hemma gick jag i affären och visade upp mig och allting, skämdes inte, 
pratade med folk jag kände kring detta, ja, det var stolthet.” 

Åke talar om sidovinsterna han gjorde. Ekonomin blev bättre, det blev pengar över och 
han och frun kunde unna sig att köpa mer saker. Och frun blev gladare. 

”Hon kunde också se mellan fingrarna med saker jag gjorde nu  när hon 
inte behövde vara arg över alkoholen längre…det hade ingen betydelse 
om jag inte hängt upp kläderna rätt eller inte hade diskat..” 

Nu var det också lättare att se andras problem. Han kunde se om frun mådde dåligt. Nu 
gick det att ringa sönerna och när de ringde hem ville de prata även med sin pappa, det 
ville de inte innan.  

”När man drack var det bara synd om mig, man glömmer andra och har 
man barn hemma tänker man, ja, dom får hon sköta. 

Åke ser nu att det lönar sig att vara nykter. Han ser sin egen envishet och noggrannhet 
som tillgångar för att klara det nya livet.  

Sven  

Vägen in, och beskrivning av missbruket  

Sven berättar att han var trea i syskonskalan. Han hade en bror och två systrar, vilka är 
döda idag. Systrarna hade inte några problem, inte med alkoholen i alla fall och hans 
bror känner han inte mycket eftersom han satt i fängelse en stor del av sitt liv. Sven 
började missbruka redan när han var 11 år gammal. Han gillade att umgås med äldre 
kompisar som bjöd på alkohol och med vilka han ofta gjorde inbrott. Plötsligt hade den 
blyga killen hittat sin grej som hjälpte honom att övervinna blygheten. 

”Jag var inte mobbad men jag var blyg. Jag vågade inte prata med 
tjejer. Jag umgicks med äldre kamrater med vilka jag gjorde inbrott och 
kom åt massa sprit och där kom jag i kontakt första gången med spriten. 
Det blev så att när jag drack spriten då försvann blygheten, jag vågade 
prata med tjejer och vågade svara dem som jag tyckte var dumma mot 
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mig. Och det är klart när jag kom upp till den nivån så var det svårt att 
komma till det gamla igen och då började det hela…”. 

När Sven var 13 år gammal då hade kriminaliteten och drickandet tagit över hans liv. 
Han hade en annan syn på livet än hans föräldrar hade. Hans föräldrar drack aldrig och 
Sven minns inte att han någon gång hade sett alkohol i deras hem. Föräldrarna fick veta 
sanningen om Sven och vad han höll på med när polisen kom hem med honom. 

 ”När jag som 13-åring satt i en skola kom två poliser och en 
socialsekreterare i min skolklass och hämtade mig, körde hem och sa till 
mina föräldrar att de skulle packa mina kläder eftersom jag skulle 
placeras på en annan ort, så kan ni tänka er att polisen kommer med ditt 
barn och säger att barnet ska placeras på en annan ort, det var 
fruktansvärt men så funkade på den tiden….” 

I Skåne fortsatte Sven med det han kunde, dricka och göra inbrott. Där kom han för 
första gången i kontakt med droger. 

” De körde mig till Skåne och gubben och hans fru var snälla men jag var inte snäll då, 
jag hade en annan syn på saker och ting. Jag snodde bilen från en bonde där nere och 
hamnade i Malmö och i Malmö fanns mycket LSD och hasch. Där kom jag i kontakt 
med LSD och där drog cirkusen i gång...”. 

 Förändringsprocessen startar 

Den största delen av Svens liv präglades av missbruk och kriminalitet. Under tiden hade 
han hunnit skaffa sig familj och barn. Han jobbade inom socialförvaltningen och läste 
på universitetet. Han jobbade mycket och kunde avstå från alkohol långa perioder men 
föll tillbaka varje gång när det körde ihop sig för honom. Han hade ingen 
motståndskraft. Även när han var nykter så var inte tankarna det. 

” Jag jobbade på socialförvaltningen, jag hann gifta mig och få barn. 
Jag försökte lägga av hela tiden men föll tillbaka alltid av olika 
anledningar. Jag var drogfri och nykter men känslomässigt så var jag 
inte redo. Jag hade mycket av mitt gamla beteende fast det syntes inte 
utvändig. Jag gick igenom skilsmässa och då blev jag tillbaka igen, jag 
fick återfall och blev avstängd från jobbet...” 

Sven åkte tillbaka till det behandlingshemmet i Skåne där han hade varit innan. Sven 
klarade av att hålla sig nykter och drogfri under en lång period. Han fick stanna kvar på 
behandlingshemmet och hjälpa till med olika aktiviteter som umgänge o.s.v. men han 
fick inte behandla. Där gick bra för Sven, men han fick återfall efter att han hade jobbat 
där i ett och ett halvt år. 

”Jag var nykter hela tiden och sedan en fredag istället att träffa gruppen 
åkte jag till bolaget och köpte alkohol. Jag hade inget motstånd, jag var 
igång igen. Jag var tvungen att säga upp tjänsten i Göteborg.  Jag 
flyttade från Göteborg och söp resten av tiden. Under tiden åkte jag in 
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och ut i fängelse fast inte långa tider fast inte på några 
behandlingshem..” 

Efter att Sven flyttade från Göteborg så hade han inget hem. Han var hemlös i flera år 
efter. Han åkte in och ut i fängelse, drack och sov ute på gatan, parkbänkar och 
offentliga toaletter. Inte alla som gör uppbrott minns någon egentlig vändpunkt men det 
gör Sven. Han minns när han fick dom första tankarna om förändring. 

” Mina första rediga tankar om förändring det var en gång i Stockholm, 
julafton 2006 på en offentlig toalett. Det var en massa hemlösa där på 
toaletten det var så mycket rök alla rökte, jag gick ut för att hämta frisk 
luft och på gatan med all jul belysning blev man sentimental, man tänkte 
på sina barn, man tänkte är det verkligen det här livet jag ville ha? Jag 
begrepp ju det där, håller jag på så men så dåligt balans som jag har 
kommer jag inte att leva länge. Där slog mig tanken för första gången..” 

Vägen ut - processen startar 

Sven minns natten några dagar efter att han tänkte på att förändra sitt liv. Det var 
nyårsafton. Sven sov på en toalett när polisen kom för att erbjuda honom någon 
annanstans där det var lite varmare att sova. Han följde med, han var svårt sjuk och 
kunde inte stå på sina ben. Dagen efter blev han körd till tågstationen där han fick biljett 
att åka tillbaka till Göteborg. Där började den riktiga resan till ett nyktert och drogfri liv. 

” När jag steg av tåget här i Göteborg från Stockholm, var jag jätte 
dålig. Det var mycket amfetamin, heroin, mycket alkohol, jag var mycket 
smal, ingen motorik, hade långt hår som jag inte kammade eftersom det 
gick inte att dra igenom kammen och skäggig så visste inte jag om jag 
ska till bolaget och köpa eller om jag ska till socialförvaltningen till 
mina förre detta kolleger och ber om hjälp och det lutade mer att jag 
skulle till systembolaget men då kommer min flicka, min yngsta dotter 
som var 12 år gammal och springer mot mig och storgråter eftersom 
hon visste inte att jag lever, hon trodde jag var död,  eftersom jag bara 
lämnade Göteborg, jag sa inget till någon, som missbrukare så tänker 
man inte på någon utan bara på sig själ. När jag träffade henne så var 
mitt beslut ganska klart…” 

Sven började nya livet som hemlös igen. Han fick varken bo på ett tillfälligt boende 
eller få ekonomiskt bistånd. Han skulle bevisa att denna gång menade han allvar med att 
förändra sitt liv. Sven beskriver sig själv som envis och hans vilja att sluta droga hjälpte 
honom att klara av att fortsätta bo på toaletter och i tvättstugor. Och samtidigt lämna 
prover som skulle visa att han var negativ på alkohol och droger... 

”Jag gick upp där varje dag kl.15.00 och blåste i alkometer och sedan 
tre gånger i veckan till beroende och lämna urin prov och fortfarande 
bor ute!” 

Något som Sven minns väldigt väl och som blev ett tecken på att han hade börjat 
förändras i sitt beteende. 
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”Varje dag träffade jag en tant som gick ut med hunden tidigt på 
morgonen som frågade varför jag gick varje morgon utan att ha en 
hund. Jag berättade att jag var hemlös, tanten blev ledsen och ville ger 
mig pengar men jag ville inte ha hennes pengar då var som förståndet 
var i huvudet i alla fall, jag kunde ha tagit alla hennes pengar men det 
gjorde jag inte”. 

Alla motgångar som hemlös fick Sven att börja tänka på alkohol igen, men genom att 
vara envis, förståndig och ha vilja till förändring fick han sin belöning. 

”När jag kom upp till socialtjänsten för att träffa min handläggare, så 
sa han till mig; det har gått så bra för dig att du flyttar direkt till 
stödboende. Jag blev besviken, jag hade planerat att dricka. Hade han 
inte sagt det då hade jag inte suttit här idag, jag hade fortsatt att dricka. 
Ibland är det marginella saker som avgör..” 

Sven hade genomgått behandling men tycker inte att det har hjälp honom 

”jag gick in på 12- steg och jag säger inte att det är negativt det har 
säkert hjälpt och hjälper andra men det var inte vändningen för mig, 
utan vändningen för mig var att jag kom så långt i mitt liv så var jag 
tvungen att välja och leva de åren jag har eftersom de som har gåt jag 
kunde inte göra något åt det men det här det jag har framför mig.” 

Istället har Sven använt sig av egna krafter och strategier för att klara av förändringen i 
hans liv. Han bestämde sig för att sluta dricka mest för sin egen skull och sin oro för 
hälsan. Han gjorde det för barnens skull också. Han gjorde det för att viljan att leva och 
kunna jobba igen. När Sven inte drack så jobbade han jätte mycket, det gör han till och 
med idag men han har lärt sig att begränsa sig själv, hitta harmoni och lugnet genom att 
göra det han tycker om som att gå i kyrkan.  

” Jag går i kyrkan, jag gör det därför att jag må bra. Jag få lugn, laddar 
batterierna och då gör jag det som får mig att må bra. Kyrkan är en del av mig 
idag fast jag är inte djupt religiös..”  

Livet idag  

Sven mår bra idag. Han är optimist och lär de unga som han träffar idag och som har 
samma problem som han hade, att för att kunna förändra sitt liv  ligger valet hos en 
själv.  

” Det är allt mitt initiativ, hade jag inte varit envis i min tanke som jag 
var att jag måste lyckas så hade jag inte varit här idag. Det är värt att 
vakna på morgonen. Jag kan säga till de unga att allting gå. Det går att 
lägga av, om jag kunde med i mina år så kan du också. Man måste 
tillåta att må dåligt. Jag kunde inte acceptera att må dåligt. Jag mådde 
dåligt jag kunde knappt gå men jag bestämde mig att jag ska fixa 
detta..” 
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Sven lever idag med sin förflutna och tycker att han använder sig rätt av sitt gamla liv 
och erfarenheter. Han är stolt över det han gör nu och tänker aldrig återfalla till det 
gamla livet igen. Han jobbar hårt för att visa att han är värd förtroendet han fick 
tillbaka. 

Till alla som kommer att jobba med missbruks problem, säger Sven  

” Ni som kommer att jobba med det här: Ställ krav! Det är inte farligt att ställa 
realistiska krav och försök att dom ska vara delaktiga, mycket beröm och feedback till 
och med små saker kan vara jätte stora för dom.” 

Dan  

Hur allt började och livet med missbruk 

Dans väg in i ett alkoholmissbruk började mycket tidigt och första mötet med alkohol 
var som en ögonblicklig förälskelse. Han beskriver berusningen han upplevde då som 
lösningen på sina upplevda problem. Dan reflekterar över den tidiga debuten och han 
tror han är född med sin benägenhet till missbruk, eller till sjukdomen, som han 
betraktar beroendet som.  

”Jag är övertygad om att mitt missbruk, eller själva sjukdomen, började 
jag utveckla första gången jag drack alkohol och det var när jag var 15 
år, på skoldansen i nian. Då startade en process i mig som jag märkte… 
jag och alkoholen passade ihop! Vi blev riktigt bra vänner där… Det var 
någonting som jag hade sökt en längre tid då, när jag fick alkohol i 
kroppen där, första gången. Jag kände mig lugn, jag vågade göra saker 
och, ja, rädslor och allting försvann. Jag var, lite, i alla fall, blygare på 
den tiden, att ta kontakt med andra, jag hade väl lite svårare för det den 
tiden. Jag fick mod. 

När missbruket började ta fart är svårt att säga, funderar Dan. Han tycker inte han 
missbrukade alkohol förrän människor runtomkring upplevde hans drickande som ett 
problem.Men hans sätt att dricka skilde sig från andras, konsumtionen var större och 
ihärdigare.  

”Ja, det var ju att jag drack…ofta. Ja, det kunde bli några gånger i 
veckan, då, alltså. Många gånger så blev det ju… att jag drack för 
mycket. Jag var väl den som slutade dricka sist. Och jag var den som 
började dricka först. Och många gånger så somnade jag och hade 
väldigt tidigt minnesluckor och sånt… det är också någonting alltså, det 
här med minnesluckor, det är ett riktigt varningstecken för det är inte 
många människor som har det, och det trodde jag, det har varenda 
människa… det är faktiskt inte riktigt så…”  

 Den värsta perioden som Dan beskriver det, var under åren 1991-93. Det var 
”mitt bokstavliga helvete”. Under de här två åren jobbade Dan medan han drack 
i perioder. Och numera drack han ensam. Bara för att orka stiga upp var han 
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tvungen att dricka, för att överhuvudtaget ”vara med”. Han visste aldrig hur lång 
perioden skulle bli, han hade tappat all kontroll.  Föräldrarna hjälpte honom 
mycket, och även arbetsgivaren och “Handels” ställde upp. Dan behandlades 
med Antabus, men behandlingen gjorde honom “bara spritfri, tankarna var inte 
nyktra”. Och han drack ändå, trots Antabus. 

”  Jag visste ju till slut när jag kunde börja dricka på Antabusen, så det 
var ju bara frågan om när jag skulle börja. Och det var inget farligt, jag 
klarade mig, jag blev lite röd i ansiktet och fick lite hjärtklappning i 
början, men sen när det väl hade lagt sig… jag tog det lite lugnt ett tag 
efter, sen kunde jag köra på som vanligt...” 

Vändpunkten - att be om hjälp. 

Vändpunkten för Dan kom ”den 14 oktober 1993”. Sommaren innan hade han haft en 
lång period av drickande. Dan hade fått ett nytt jobb i sin hemstad och bodde hos 
föräldrarna tills han fick tillträde till lägenheten han köpt. Nu mådde han så psykiskt och 
fysiskt dåligt av det intensiva drickandet att han behövde  mycket hjälp av föräldrarna.  

”Jag låg nere i en källare där… och jag orkade liksom inte…jag var 
väldigt hårt hållen, dom var med mig nästan inne på toa, för hur jag 
än…det var helt otroligt, hur jag lyckades få tag i sprit, alltså! Jag sa till 
dom att ni måste köra in mig till avgiftningen. Jag mådde så pass dåligt 
att jag var beredd att ta emot hjälp”. 

Efter ett par dagar på avgiftningen kom en ny patient till avdelningen och då inträffade 
något märkligt, berättar Dan. 

”... det var någon mening med det, alltså,  för där kom min vändning. 
Han skulle bli inlagd för han hade blivit nekad en ny behandling av sin 
kommun. Så han åkte in och blev inlagd med 0,0 i promille och kommer 
där med A.A:s Stora boken under armen. Och det har väl aldrig hänt 
nån gång och kommer aldrig att hända igen - att nån kommer till 
avdelningen med 0,0 och får läggas in. Men så gjorde han. Och min 
vändning kom där på avgiftningen”. 

Förändringsprocessen - att förändra det jag kan 

Den här personen som blev Dans vägvisare ut ur missbruket, träffar han fortfarande 
ibland. Vad var det då med den här personen, som fick Dan att ta sitt beslut att bli 
nykter där på avgiftningen?  

”Jag fick alltså, någonting som jag aldrig haft innan… Jag fick, dels, 
höra en människa prata om sig själv där, berätta sin life - story, jag 
kände igen mig, det var ungefär som att han pratade om mig. Och, jag 
fick alltså en människa som jag fick tillit till, i och med att han pratade 
samma språk som jag. Det var inte frågan om några måsten eller skall 
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eller nånting sånt där, utan, ”så här har jag gjort. Såhär fick jag göra 
när jag kom ut från behandlingen…” 

Redan nästa dag tog Dan kontakt med det sociala och man ordnade plats för honom på 
behandlingshem. Föräldrarna hämtade honom efter en vecka på avgiftningen. De 
upplevde att han hade förändrats, att han genomgått en förvandling sedan de lämnade 
honom på avgiftningen.  

”Jag var en helt annan person, jag pratade och berättade om den här 
sjukdomen, berättade om alkoholism och sprit och grejer på ett sätt som 
dom ALDRIG hade hört mig prata om innan. För jag höll det ju inom 
mig, alltså. Jag pratade känslor helt plötsligt med dom, som vi aldrig 
gjort. Jag var som en öppen bok då”. 

Där i bilen och den efterföljande tiden, beskriver Dan sig själv som glad och 
optimistisk, men, skör och stark på samma gång. 

”Jag hade kommit så pass långt utan…inne i skallen hade jag bara en 
enda grej…jag måste på något vis bli fri från begäret och alltihopa så 
jag kunde börja leva ett normalt liv. Så jag hade en stor grej och det var 
att tänka på mig själv, alltså. Ta hand om mig själv.” 

På behandlingshemmet hade Dan en bra tid. Den var viktig för honom, säger han, 
personalen och medklienterna betydde mycket och besöken på AA-möten som ingick i 
behandlingen blev en positiv överraskning. En sådan gemenskap hade han inte upplevt 
innan. I A.A. har man inga måsten, berättar Dan. Man pratar inte om att man måste eller 
att man skall, utan om att man bör. Det är bra, tycker han.  

”Jag hade ju psykologer som kom och i princip slog näven rätt i bordet 
och sa, det finns en sak som gäller för dig, och det är att nu ska du leva 
nykter i resten av ditt liv. Och det alltså, det skrämde ju livet ur mig…det 
går inte att komma med en sån attityd till mig, Dan, som är alkoholist, 
jag såg hela världen rasa då.. Här på behandlingshemmet pratade man 
om att jag skulle vara nykter i 24 timmar. Ett steg i taget…att ta det 
lugnt och göra en sak i taget”. 

Några svårigheter i rollen som före detta alkoholist tycker han inte upplevde och inte 
heller hade han några problem att sysselsätta sig när alkoholen inte upptog all tid längre. 

” Innan gick det ju åt mycket tid till att planera att få tag i sprit och allt 
sånt där… men, dels var jag mycket med den här kamraten och jobbade 
rätt mycket. Och sen sprang jag faktiskt på AA - möten nästan varenda 
kväll. Och jag längtade, alltifrån jag vaknade på morron så längtade jag 
till kvällen, i princip, när jag skulle få gå till det här mötet. ” 

Dan talar om den genomgripande förändring han gått igenom och de nya insikter han 
fått om sin person. Hela personligheten tycker han, har han fått ändra. Att sluta med 
alkoholen är inte bara, som Dan menar, att ”sätta korken i flaskan” utan innebär så 
mycket mer. Han skiljer på att vara spritfri och att vara nykter.  
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”Jag gick hos en psykolog för att jag ville… alltså, lära känna mig själv 
bättre, bli en bättre människa. Mycket av det här, det är ju lite grann att 
förändra sitt egna liv, att tänka annorlunda, att göra annorlunda, 
försöka se saker och ting med andra ögon. Nu kan jag för att stilla mig, 
be sinnesrobönen så lugnar det sig… Det är ju en resa det här, det jag 
har kämpat med...” 

 Faktorer som underlättat vägen och livet idag 

 En viktig faktor till livet han har idag  är föräldrarnas stora stöd. De har aldrig gett upp. 
Den egna viljan är också betydelsefull menar han, tillsammans med den kraft och känsla 
av tillhörighet som han fick på behandlingshemmet och genom AA – gruppen. 

”Punkt ett är att jag måste ha en vilja. För är jag inte mottaglig då 
spelar det ingen roll vilket. Men för att viljan ska fortsätta vara stark 
behövs kontakten med likasinnade. Där finns en kraft som är större än 
jag är. Något som också är viktigt är, att förändringen ska du göra för 
din egen skull, inte för någon annans”. 

När Dan talar om vad som för honom utgör det viktigaste i hans tillfrisknande, ger han 
också råd i vad som kan vara värdefullt i mötet mellan behandlare och klient. Han talar 
om den lyhördhet som är viktig i mötet och att kunna ta tillvara de tillfällen som uppstår 
när någon är villig att förändra sitt liv. 

”Det är det jag brukar säga, är det så att det är en människa som ringer 
hit på telefonen eller på telefonsvarare och pratar in nånting… det är så 
många gånger det bara är fråga om några timmar som kan vara en 
vändning på någonting. För det kan vara, att får jag inte den hjälpen 
exakt då, så går jag ut och dricker några timmar efter igen.” 

Han har lärt sig att ta kontakt med omgivningen när han behöver hjälp.  När behov 
uppstår finns det alltid någon i A.A som ställer upp för en pratstund. Samhörigheten och 
gemenskapen där utgör en del av hans stabila grund att stå på när det blåser motvind, 
menar han. Och att ha jobbet innebär också en trygghet. 

”Idag kan jag ju tycka att det är roligt att komma till jobbet en 
måndag… det pirrar i magen bara av att komma till jobbet - glädjen att 
ha ett jobb. Det som jag ser som den stora grejen, det är ju att jag har 
frihet idag. Att jag kan göra i princip vad jag vill. Utom att ta det första 
glaset.. Idag har jag en lösning. Jag var ju både fysiskt och psykiskt i 
botten och skvalpade därnere. Jag stod i ett vägskäl.” 

Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att samtliga intervjupersoner beskriver drogmissbruket som ett sätt att 
hantera psykosociala problem. Tre av dem inledde missbruket i tidiga tonåren.  
Användningen beskrivs som ett medel i sökandet efter tillhörighet och ny identitet.  En 
person började missbruka alkohol som vuxen. 
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Alla intervjupersonerna har lång tid som missbrukare bakom sig och vägen till 
drogfrihet beskrivs av alla som en process eller en ”resa”. Olika lång tidsperiod som 
drogfri och individuella upplevelser färgar beskrivningarna av förändringsprocessen. I 
ett fall beskrivs förändringen som en konkret vändpunkt, medan de andra såg flera 
vändpunkter. Att lämna drogen kan vara en lång process. Alla intervjupersonerna 
uttryckte med bestämdhet att tiden med droger var avslutad och att drogen inte väckte 
någon längtan eller sug längre. Egen stark vilja anses som förutsättning för att klara 
uppbrottet men stöd utifrån, gemenskap och tillhörighet spelar för majoriteten stor roll. 
Förändringsprocessen är en förändring på alla nivåer hos individen. Den innebär en total 
omprövning av känslor, tankar, och attityder vid sidan av uppbrottet från 
drogmissbruket. 

Teoretisk problematisering 
Det här avsnittet struktureras under rubrikerna Livet som missbrukare, 
Förändringsprocessen, Vägen ut - egna strategier, Omgivningens betydelse, Faktorer 
som underlättar förändringsprocessen, Den signifikante andre, Sysselsättning och Egna 
resurser. Blomqvist (2002) hävdar att miljöpåverkan, umgänge med jämnåriga som 
brukar alkohol och droger spelar stor roll för den enskilde att börja bruka själv för att få 
tillträde till en grupp där social bekräftelse och social identitet är syftet, vilket stämmer 
med tre av intervjupersonernas berättelse, Malin, Sven och Dan.  Alla 
intervjupersonernas väg är lång innan krafterna mobiliseras till definitivt uppbrott från 
drogen. 

Livet som missbrukare 
Proschaskas (1995), förändringsmodell som börjar med Före begrundan 
överensstämmer med intervjupersonernas beskrivningar i den perioden av 
omedvetenhet man levde i, i missbruket. Omgivningen reagerade på missbruket, men 
själva hade man ingen insikt. Tre av intervjupersonerna ställdes inför ultimatum, Malin 
av socialtjänsten att antingen gå med på behandling eller bli vårdad enligt LVM, (Lagen 
om vård av missbrukare), Sven, Dan och Åke av arbetsgivare som krävde behandling. 
Åke utsattes också för påtryckningar från sin fru och omgivningen. I det här stadiet 
insåg ingen att de hade något problematiskt missbruk eller var motiverade till 
förändring. Åke berättar hur han pratade bort omgivningens påpekanden, Malin och 
Dan kände sig uppgivna och såg ingen väg ut ur missbruket. Dan beskriver det som att 
alkoholen hade makten över honom, han hade ingen kontroll. I perioder behandlades 
han med Antabus, men drack trots sin behandling. Malin såg inte heller någon väg ut, 
utan gjorde flera försök att ta sitt liv. 
 

Förändringsprocessen 

Tvekan och ambivalens, är enligt Ebaugh (1997) första steget i förändringsprocessen 
och den har tagit olika lång tid hos intervjupersonerna. Man börjar ifrågasätta det liv 
man lever, börjar bli medveten om att något är fel och tankarna på förändring börjar 
smyga in. Detta överensstämmer med intervjupersonernas berättelse. Alla hade gjort 
försök att förändra sitt liv många gånger men återfallit till det gamla om och om igen.  
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Tre av intervjupersonerna berättade om anhörigas stöd och hjälp men för ingen av dem 
blev det, det avgörande steget.  

I Proschaskas (1995), andra steg i förändringsmodellen, Begrundan, kan man dra 
paralleller till intervjupersonernas beskrivningar om tiden då medvetenhet börjar  vakna 
om att drogen styr över deras liv. De börjar reflektera över hur man ska lösa sitt 
problem. Tankar om orsaken till det och olika funderingar över lösningar börjar komma 
sakta men planerna på att förändra livsstilen är vaga. Intervjupersonerna har kommit till 
instinkt om sitt problem men är inte redo att ta tag i det och vet inte heller hur man ska 
gå tillväga. Det är en tid av flera återfall och perioder med försök till nykterhet, på 
behandlingshem eller på egen hand, innan man tar det definitiva steget. Blomqvist, 
(2002), beskriver i sina intervjuer hur personer efter tvångsvård vill fortsätta vara 
drogfria, men kraften finns inte. 

Mohatts, (2007) beskrivning av vändpunkten som en nyckelhändelse, stämmer in på 
Sven och hans möte med sin dotter. Ebaugh (1997) ser ingen särskild vändpunkt utan 
ser det istället som en process med flera enskilda händelser, som kan ta olika tid för 
olika individer. Dans, Åkes och Malins beskrivningar stämmer med detta. Enligt 
Andersson och Hilte (1993) kan försämrad hälsa, levnadsförhållanden och familjeliv 
vara orsaker till en vändpunkt. I vår studie framkommer levnadsförhållanden och 
familjeliv som avgörande faktorer till förändring, dock inte sämre hälsa.  Åke oroade sig 
mycket för ekonomin och för fruns tankar på separation, Sven var hemlös en lång tid 
och Malin tänkte på barnen som fick klara sig själva.  

Gemensamt för alla fyra intervjupersoner är att de tog sitt beslut efter att situationen de 
levde i var outhärdlig och kändes ohållbar. En förändring var nödvändig som innebar att 
bryta med missbruket. De hade nått sin personliga botten, som innebar en stark 
existentiell upplevelse. Dan beskriver hur han låg och ”skvalpade på botten” när han 
bad sina föräldrar om hjälp. Dalla (2006) beskriver vändpunkten just som att nå en 
botten. Mohatt (2007) redogör för en rad negativa konsekvenser, nära - 
dödenupplevelser, trötthet på tillvaron och att livet blivit värre än någonsin, som 
avgörande händelser.  Att visa sig sårbar, kunna be om hjälp, innebar för Malin och Dan 
en av flera vändpunkter. En annan vändpunkt för Malin blev när hon på 
behandlingshemmet mötte andra med samma problem som var en bit på väg i sitt 
förändringsarbete. Det fick henne att inse att det fanns alternativ till livet i missbruk och 
att förändring var möjlig.  Blomqvist (2002), och Ebaugh (1997), har också kommit 
fram till att negativa konsekvenser, traumatiska händelser och känslan av att befinna sig 
i ett bottenläge fått individerna att fatta beslut om att förändra sitt liv. 

Vägen ut - egna strategier och omgivningens betydelse 

Viktiga faktorer som underlättar processen under första året vid vändpunkt och uppbrott 
är både egen kraft och omgivningens stöd.  Stödet kan bestå av samhällsinsatser och  
verktyg för självhjälp. Detta stämmer med Malin, Åke och Dan. Malin hade stort stöd 
av samhällsinsatser som behandlingshem, öppenvård, arbetsförmedling och 
självhjälpsgruppen AA. Dan och Åke kände också stort stöd av behandlingshemmet och 
av sin självhjälpsgrupp AA. Självhjälpsgruppen blev en stor tillgång i att förstärka de 
egna krafterna och de ambitioner som man fortfarande hade kvar. 
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Proschaska (1995), beskriver i handlingsfasen hur man förändras på flera nivåer och 
inte endast förändrar problemet, även om det är det viktigaste. Man får förändra hela sin 
person, tänka på ett nytt sätt, reflektera över sin självbild och lära sig acceptera sig själv. 
Blomqvist (2002), betonar den gradvisa förändringen av personligheten man genomgår 
under processen. Alla intervjupersonerna talar om sina tidigare försök till uppbrott. Då 
var tankarna inte nyktra, som de beskriver det. Dan och Malin talar om hur “de gick in i 
sig själva” för att förändra sitt sätt att tänka. Dan gick en tid hos en psykolog för att han 
ville “gå till botten med sig själv”. Ebaugh (1997) talar om stadiet hon kallar för vaccum 
där man skapar en ny identitet och införlivar den gamla rollen med den nya. Den nya 
rollen kan innebära mycket osäkerhet och otrygghet inför omgivningen, eftersom 
omgivningen ofta fortfarande ser dem som missbrukare. Svens omgivning krävde att 
han menade allvar innan de accepterade hans nya roll. Malin berättade om osäkerhet när 
hon gick ut för att träffa andra människor, och den ångest hon kunde känna inför den 
nya okända tillvaron. Hon kände en tomhet och sorg över drogen, som hon tyckte, svek 
henne. Sven vågade inte ta ett nytt jobb av osäkerhet för att göra dem besvikna, 
återigen. För Åke var det tvärtom. Han kände sig stolt och duktig och ville gärna prata 
och visa upp sig för andra. Dan var fylld av kraft, eufori och optimism. Ebaugh (1997) 
redogör för vändpunktens känslor av eufori, lättnad och frihetskänsla, men samtidigt 
tankar om hur man ska klara allt det nya, utmaningar och rädslor.  

Faktorer som underlättar förändringsprocessen 

Alla stadier i förändringsprocessen innebär många utmaningar, menar Proschaska 
(1995). I upprätthållandefasen måste man hela tiden stärka de vinster man har gjort i 
tidigare stadier och kämpa mot återfall. Zakrzewski och Hector (2004) beskriver hur 
man måste lära sig att leva på nytt och att föra en daglig kamp mot suget. Det gäller 
också att hitta andra sysselsättningar som dämpar suget och minskar tankarna på droger. 
Sven berättar om sina strategier för att inte tänka på alkohol och droger. Hans sätt är att 
jobba mycket och ägna sig åt sina barn och barnbarn. Malin motionerar och ägnar sig åt 
sin trädgård. Dan tar långa promenader och Åke ägnar tiden åt familjen, sport och AA. 

En stor kraft får Malin, Åke och Dan i självhjälpsgruppen AA. Zakrzewski och Hector 
(2004) beskriver den gemenskap, sammanhållning och andlighet som genomsyrar 
verksamheten, och som betyder så oerhört mycket för alla medlemmar. Malin beskriver 
mötena som sin vitamininjektion och efter tio års alkohol- och drogfrihet går hon 
fortfarande dit regelbundet. Dan ser det som sin räddning och går dit så ofta han kan. 
Åke är aktiv i föreningen och har också en administrativ syssla. 

Ebaugh (1997), betonar betydelsen av att knyta nya kontakter utanför det gamla livet för 
att känna tillhörighet i en grupp. Andersson och Hilte (1993) talar också om hur viktigt 
det är att skapa en ny social gemenskap utanför drogerna. Blomqvist (2002) menar att 
den sociala tillhörigheten är en viktig faktor för ”vägen ut”. För Sven har inte den 
sociala tillhörigheten funnits i AA, utan han har föredragit att vara aktiv i en annan 
förening. Sven går regelbundet på gudstjänster i kyrkan. Han känner sig lugn och 
harmonisk av det, tycker han. AA betonar andlighet men ingen av intervjupersonerna 
har en gudstro. Däremot tror de på kraften i gruppens gemenskap som en typ av 
andlighet. 
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Den signifikante andre 

 Alla våra intervjupersoner har barn som har betytt mycket för förändringsprocessen. 
Åke betonar fruns betydelse, att hon fanns kvar trots missbruket och inte gav upp. En 
signifikant person för Dan var mannen han träffade på avgiftningen. Han visade Dan 
”vägen ut”. För honom fick Dan tillit, det gav kraft och väckte hopp till att klara 
uppbrottet från missbruk. För Malin fanns föräldrarna alltid där och för Sven var dottern 
”vägen ut”. Zakrzewski och Hector (2004) pekar på relationernas betydelse. I 
behandling kan man utgöra den ”signifikante andre”, (Ebaught 1997). Som behandlare 
finns möjligheten att genom ett gott bemötande underlätta förändringsprocessen eller 
tvärtom, fördröja den. Blomqvist (2002) drar slutsatsen att relationen till terapeuten och 
till andra medlemmar i personalgruppen är en betydelsefull faktor. Tre av 
intervjupersonerna talar om hur viktig personalgruppen på behandlingshemmet har 
varit. De kände samhörighet med personalen för att de själva varit missbrukare och 
visste vad missbruk och beroende innebar. Zakrzewski och Hector (2004) talar om hur 
viktigt det är att få berätta sin historia.För Dan betydde det mycket att få tala om sig 
själv, och, även ta del av andras livsberättelser. 

Ebaugh (1997) talar om att behandlare behöver känna till de olika stadierna i 
Exitprocessen, för att veta i vilket stadium man befinner sig. Prochaska, Norcross och 
DiClemente (1995) beskriver också i sin transteoretiska modell, att ledtråden till att 
klara förändringen är timing, att hitta rätt verktyg för det stadium man befinner sig i. 
Dan talar om hur viktigt det är att finnas till hands som stöd och vägvisare vid rätt 
tillfälle, när en person känner sig beredd till förändring. Malins hopp om förändring 
väcktes när hon mötte personalen på behandlingshemmet. Hon vågade be dem om hjälp 
och visa sin sårbarhet. Åke talar också om behandlingens betydelse. Sven har också 
varit på olika behandlingshem men lägger inte vikt vid behandlingens och personalens 
betydelse. Han tycker att han har klarat förändringsprocessen på egen hand utan 
professionell hjälp.  

 Sysselsättningen 

Alla intervjupersonerna lägger stor vikt vid sysselsättning och jobb. Att vara sysselsatt 
hjälper mot sug och tankar på droger. Genom arbetet får man bättre självförtroende, 
man får tillhörighet och en självklar roll (Hedin, Herlitz och Kousmanen, 2006). I 
synnerhet i början av förändringsprocessen spelar sysselsättning och jobb mycket stor 
roll. Det underlättar återhämtning och man får kontakt med andra. Man får känna sig 
som andra, att man är en del av samhället, och slipper sin känsla av skam. 

Egna resurserna 

Alla intervjupersoner talade om det egna engagemanget för att klara 
förändringsprocessen.  Förändringen kräver ett eget hårt arbete. Sven talar om sin 
envishet som sin största tillgång. Malin ser sin förmåga att anpassa sig i alla situationer 
som viktig. Åke säger att hans noggrannhet har betydelse, allt han gör vill han göra 
ordentligt. Dan ser sin egen kraft som avgörande. Han ville klara förändringen utan 
några hjälpmedel. Zakrzewski och Hector (2004) menar att jobb och att vara 
ekonomiskt oberoende är viktigt för självkänslan. Dan beskriver hur glad han är över 
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sitt jobb, han kan till och med se fram emot måndag morgon. Alla intervjupersonerna 
lägger stor vikt vid sysselsättning och är stolta över sina jobb. 

DISKUSSION 
Diskussionen innehåller en beskrivning av hur vi gått tillväga i studien, vårt resultat och 
tankar om hur framtida forskning skulle kunna se ut kring uppbrott från drogmissbruk, 
förändringsprocesser och vändpunkter. Resultatet visar både likheter men också 
individuella skillnader i upplevelsen av förändringsprocess och vändpunkt. Själva 
processen beskrivs också som en resa. Självhjälpsgruppen och behandlingshemmet 
spelar en viktig roll i att få gemenskap, känna tillhörighet och se alternativ till 
missbruket. De ger också tillfällen till att ta del av andras historia och få berätta sin 
egen.   

Metoddiskussion 
Syftet med arbetet är att genom livsberättelsen beskriva reflektioner och tillbakablickar 
från uppbrott vid drogmissbruk, om förändringsprocesserna och eventuella vändpunkter 
och vad som ger kraft och underlättar processen. Litteraturen som använts var värdefull 
och ökade kunskapen om vad som får människor att bryta upp, vad som kan utgöra 
vändpunkter och vilka faktorer som kan bidra till att underlätta processen.  Att som 
metod använda livsberättelsen gav frihet för intervjupersonerna att tala fritt ur hjärtat 
och det som förmedlades kändes äkta och uppriktigt. Intervjuerna tog cirka en och en 
halv timme och det kändes tillräckligt. Avslutningen kändes naturlig, tiden räckte för att 
låta intervjupersonerna utveckla sina tankar i lugn och ro. Valet av platser, personernas 
egna val, kan ha bidragit till trygghet i intervjusituationen. Innan intervjuerna fick alla 
en redogörelse för intervjuns innehåll och syfte. Det gjorde att alla reflekterat och 
funderat över ämnet innan och var väl förberedda när de kom. Intervjuguiden 
fungerade, så tillvida att temaindelningen var viktig för att följa hela processen och inte 
missa någon viktig sekvens eller aspekt. Stödfrågorna däremot kändes inte nödvändiga. 
Formulerandet av frågor föll sig naturligt och skiftade för att följa intervjupersonernas 
berättelse. En lätt styrning tillbaka till ämnet fick ibland göras, och i vissa viktiga delar 
av berättelsen stannade man upp med fler frågor som berörde ämnet mer än andra delar. 
En brist kan vara att inga uppföljningsintervjuer gjordes. Efter intervjuerna väcktes 
frågor i det som sagts och vissa ämnen som dök upp kunde ha utvecklats mera. En 
ovana i att intervjua kunde man känna, just att viktiga trådar i berättelsen släpptes som 
man kunde nystat vidare i. Saker som nämndes lämnades därhän, ord och meningar som 
kunde ha fördjupat och berikat samtalet ännu mer. Intervjuerna kändes ändå positiva 
och jämlika och det kan ha bidragit till entusiasmen i att berätta. Personerna verkade 
tycka att det var värdefullt att få dela med sig av sin historia. Riessman och Kohler 
(2008) menar, att varje livsberättelse blir olika, beroende på för vem eller vilka man 
berättar för. Och, varje gång vi berättar vår historia kan vi förändra våra liv (Lai, 2010). 
Berättelserna som vi fick ta del av berikade oss intervjuare mycket och vidgade våra 
horisonter. Vår förhoppning är att det gäller intervjupersonerna också. 
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Resultatdiskussion 
Frågeställningarna i studien har besvarats både i den teoretiska problematiseringen och 
resultatets intervjuer. Intervjupersonernas reflektion på sin förändringsprocess, är att det 
verkligen har inneburit en process, och att den pågår fortfarande, enligt samtliga. Trots 
att flera av personerna säger att missbruket är definitivt avslutat och drogen inte utgör 
någon lockelse längre, känner man behov av att reflektera och prata om den förändring 
man varit med om, och att umgås med likasinnade., Prochaska Norcross och 
DiClemente (1995) beskriver det sista stadiet, Avslutande, ett stadium som debatterats. 
En del menar att vissa problem aldrig avslutas, utan fortgår hela livet. 
Intervjupersonerna menar att missbruket är definitivt avslutat och utgör ingen frestelse 
längre. Ingen var orolig för återfall. Tankarna på alkoholen har förändrats, de har blivit 
”nyktra”. Flera av intervjupersonerna menar att det är den viktigaste aspekten, 
förändringen av tankeinnehållet. Både Ebaugh (1997) och Prochaska Norcross och 
DiClemente (1995) hävdar att när man genomgår en förändringsprocess så innebär det 
en förändring på flera nivåer. Samtliga intervjupersoner talar om hur de samtidigt som 
uppbrottet från missbruk har fått gå till botten med sig själva, som individer. När man 
slutar missbruka känner man inte sig själv, många fick lära sig leva på nytt. Ebaugh 
(1997) talar om att när man bryter upp från sin gamla roll sker en identitetsförändring - 
man är inte samma person som man var innan. Blomqvist (2002) skriver också om den 
personliga utvecklingen och att hitta sig själv efter uppbrottet i sin typhistoria. Vidare 
beskriver han i frigörelsehistorien om att ”genom egen insikt och reflektion bli 
medveten om sina känslor och handlingar”. Zakrzewski och Hector (2004) menar ”att få 
berätta sin historia med egna ord och att få hjälp att sätta ord på, och formulera de 
känslor som man förträngt eller inte varit medveten om, kan vara till stor hjälp”. 

Malin och Åke såg flera vändpunkter under förändringsprocessen och en förändring 
som kom smygande. Enligt Ebaughs teori (1997) kan man inte tala om en enskild 
händelse som utgångspunkt för att bryta upp. Hon ser förändringen som en process som 
kan ta olika tid för olika individer. Mohatt (2007) beskriver vändpunkten som en 
”nyckelhändelse”, en viss punkt som får någon att tänka om, vilja bryta upp från det liv 
man lever. Sven beskriver vändpunkten som ”nyckelhändelse”. Han beskriver händelsen 
som var avgörande. 

Ebaugh (1997) beskriver hur positiv support från omgivningen kan underlätta processen 
och negativ försvåra den. De anhörigas stöd har betytt mycket för intervjupersonerna 
men om ultimatum i vissa fall hade ställts tidigare, hade kanske förändrings processen 
kommit tidigare eller påskyndats. Malins föräldrar gav henne stort materiellt stöd, 
vilket, när hon ser på det idag, kan ha inneburit att hennes tid i missbruk förlängdes. 
Åkes fru som alltid fanns där för honom, vilket han är mycket tacksam över, men, han 
tror att om hon hade ställt krav på nykterhet, så hade uppbrottet kommit tidigare.  
Socialtjänsten ställde krav på Sven, först drogfrihet och sedan bostad. Nu i efterhand 
tyckte Sven att det var bra. Han menade att som behandlings- personal ska man inte 
vara rädd att ställa krav. 

Alla utom Sven hade stort stöd i de hjälpinsatser de fick av socialtjänst, 
behandlingshem, öppenvård och arbetsförmedling. Verktygen man fick på 
behandlingshemmet, gemenskapen med andra med samma problem och den förstående 
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personalen betydde mycket. Blomqvist (2002) skriver att ”personalens egenskaper och 
trovärdighet är betydelsefulla faktorer för att övervinna tvivel och väcka vilja till 
förändring”. För Malin, Åke och Dan betydde insatserna från samhället som mest i 
början av processen. Efterhand blev familj, släkt och vänner viktigare, och, 
gemenskapen i A.A.  

Självhjälpsorganisationen har för Malin, Åke och Dan varit, och är, ett mycket stort 
stöd. Både för gemenskapen men också för deras filosofi och dess uppbyggnad, som de 
tolv stegen. Att ta ett steg i taget har hjälpt många och att öka sinnesron genom olika 
åtgärder. En åtgärd är att försonas med tiden som varit och med de personer 
runtomkring som farit illa genom missbruket. Alla intervjupersonerna uppskattade att 
man var jämlika, visade på vägar ut och berättade om sig själva i gruppen. Zakrzewski 
och Hector (2004) skriver om medlemmar i AA, hur man uppskattar sammanhållningen, 
gemenskapen och att få berätta sin historia. 

I förändringsprocessen ingår olika stadier och de är lika för alla, menar Ebaugh (1997). 
Men stegen kan ta olika lång tid. Detta bekräftar även Prochaska, Norcross och 
DiClemente (1995). Det är viktigt för behandlingspersonalen att känna till de olika 
stadierna för att kunna ge rätt behandling, att ”tima” den. Veta vilket bemötande man 
ska visa. Sven betonade vikten av att ge beröm som behandlare, även för små saker, för 
att öka självkänslan. Nyckeln till motivation, menar Malin är att kunna se människan 
bakom missbruket. Dan efterlyser rimliga mål i behandlingen och refererar till AA, ”ett 
steg i taget”. 

West (2005) efterlyser en ny modell istället för Stages of Change. Vi föreslår ytterligare 
utveckling av modellen istället genom mer forskning kring människors motivation på 
djupet, bakomliggande konstruktioner och uppbyggnad, de faktorer som West pekar på. 
Att bryta upp från missbruk är en total förändring och undersökning behövs kring 
förändringsprocessens alla skeden för en skräddarsydd behandling och om vidden av 
stöd under lång tid. En av intervjupersonerna, Malin, uttrycker tomheten och sorgen hon 
kände efter drogen - forskning behövs hur samtal kring konfliktfyllda mer ”förbjudna 
känslor” kring missbrukslivet kan underlätta processen. Berättandet, och, att ha någon 
som lyssnar kan vara av värde för någon som befinner sig i förändringsprocess och  i   
uppbrott från drogmissbruk, eftersom många insikter väcks under berättande och kan ge 
ny syn på upplevelser och erfarenheter. Forskning och vidareutveckling kring 
livsberättandets funktion, ta hälp av dem som har erfarenheten av uppbrott från 
drogmissbruk och som kan bidra med kunskap, kan bidra till god behandling. 

Slutsatser och implikationer  
Vi anser att syftet i vår studie är uppfyllt genom att frågeställningarna i arbetet är 
besvarade. 

• Hur ser man på upplevelserna i efterhand och vilka reflektioner gör man? 

Alla intervjupersonerna ser sitt uppbrott och att lämna drogen som en process, men alla 
stadier som Ebaugh (1997) och Prochaska, Norcross och DiClemente (1995) beskriver 
går inte att urskilja så exakt och är individuellt färgad. Processen att lämna drogen kan 
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ta lång tid. Man ser sitt uppbrott som en förändring och utveckling på alla nivåer och 
inte bara från drogproblemet. Ingen ville tillbaka till det tidigare livet men, något som 
man inte talar om, är sorgen och saknaden efter drogen som man ändå kunde känna 
ibland, och som innebar en känsla av konflikt.. 

• Går det att urskilja speciella vändpunkter i förändringsprocesserna, som har haft 
betydelse i processen? 

Vändpunkter kan bestå av flera och inte bara av en och kan komma smygande. Det kan 
också utgöras av en speciell händelse. 

• Vilken betydelse har egna resurser och faktorer i omgivningen för att underlätta 
förändringsprocessen? 

Samtliga intervjupersoner ser den egna viljan som den viktigaste faktorn för att kunna 
klara uppbrott från drogmissbruk och fullfölja förändringsprocessen. En övervägande 
del av intervjupersonerna menar att stöd utifrån är nödvändigt. Att höra andra berätta 
om sin väg ut ur missbruk och få berätta om sig själv är meningsfullt, att få råd och 
vägvisning underlättar processen. Känslan av tillhörighet, att ingå i en grupp och få 
gemenskap betyder mycket. Samhällsinsatser, att få jobb, sysselsättning och bostad,  att 
möta behandlare som är väl insatta i problemet och som har kunskap om den 
totalomfattande förändringsprocessen, är andra viktiga faktorer. Intervjupersonernas väg 
till drogfrihet innehåller många likheter men också individuella skillnader. En 
behandling som utgår från individen är därför nödvändig för att främja uppbrott från 
missbruk och underlätta en förändringsprocess. 
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Missiv för deltagande i ”Uppbrott ur 
drogmissbruk” 

Inom all vetenskaplig 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 riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

Informationskravet - Med informationskravet menas att Du som deltar ska få full 
information om vad studiens syfte är, vad den går ut på, och hur vi går tillväga när vi 
samlar in våra data. Medverkan är frivillig och du kan avbryta ditt deltagande när Du 
vill. Du ska också veta vilka vi som gör studien är och från vilken skola eller institution 
vi kommer. Om du behöver nå oss ska du också veta hur, och var, Du kan göra det. 

Samtyckeskravet - Ditt fulla samtycke i det vi gör är ett villkor i arbetet med studien. 
Det vi skriver måste godkännas av Dig. Är det något Du inte är nöjd med  kan vi ändra 
och anpassa det så att det känns bra för Dig. 

Konfidentialitetskravet - Du är helt anonym i studien. Ingen mer än vi som utför 
studien, vet att det är just Dina tankar och upplevelser som studien bygger på. Och du 
kan när du vill avsluta Ditt deltagande i studien. 

Nyttjandekravet - Vi som gör studien ska ge dig information om vad den ska användas 
till. Du har också rätt att läsa det färdiga resultatet innan alla andra tar del av det.  

Vi hoppas genom att vi följer de här kraven att du som deltagare ska kunna känna dig 
lugn och 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. 

Med vänlig hälsning                                                               

Ingrid Arvidsson 

073-804 31 70 

Mersija  Sisic  

073-612 55 45 

 

Handledare: Marita Pekkanen Myhrberg 

Kursansvariga: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 

Examinatorer: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 

Linnéuniversitetet i VäxjöMissiv 

 



 

 

 

Information till respondenterna 

 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Mersija Sisic och Ingrid Arvidsson. För närvarande läser 
vi sista terminen på IKM programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms och 
missbruksvård ” 180 p, vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Under perioden vecka 3 till vecka 12 kommer vi att skriva vår C- uppsats. Vi har valt att 
skriva om Exitprocesser. Vi vill undersöka vilka faktorer och händelser som är viktiga 
för att ta sig ut ur ett missbruk. Vår fråga är om du vill delta i vår intervju, eftersom din 
berättelse om hur det var för dig kommer att bli till stor hjälp i vår undersökning. 
Genom det här brevet vill vi förtydliga vårt önskemål efter vår första kontakt... 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen-vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvlitetsgaranti, 
både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Vi kommer att kontakta dig per telefon för att bestämma vidare........ 

 

Med vänlig hälsning 

Mersija Sisic                                              Ingrid Arvidsson 

Satellitvägen 7                                           Västra Esplanaden 25 

35264 Växjö                                               35231 Växjö 

0470-789349                                               0470-36520 

 073 612 55 45                                             073-804 31 70 

 

Handledare: Marita Pekkanen Myhrberg 

Kursansvariga: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 

Examinatorer: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg



Bilaga II 

I 

Intervjuguide/Enkät 
• Personbeskrivning:  

• Å
lder 

• Y
rke/Sysselsättning 

• I
ntressen 

• C
ivilstånd 

•  Livet innan processens början   

• H
ur såg problemet ut? 

• H
ur länge pågick det? 

• B
eskrivning av livet som missbrukare 

• H
ar du gjort tidigare försök att ändra din livsstil? 

• H
ur klarar du problemet idag?  

• E
ventuella strategier 

• F
aktorer som underlättar att upprätthålla drogfriheten 

• Förändringsprocessen 

• N
är kom tankar på förändring första gången? 

• V
ad fick tankarna att komma? 

• V
ändpunkten: 



 

 

• S
peciell händelse/ särskild person/ övrig anledning 

 

• Vägen ut - processen startar  

 

• H
ur gick du tillväga? 

• V
ilken förändring blev den första? 

• V
ilka tankar och känslor väcktes I processens början? (tvivel, ambivalens, oro/ 
ångest …) 

• S
ökandet av alternativ till problemet 

• O
mgivningens betydelse 

• F
amilj, vänner, samhällsinsatser, föreningar/ organisationer 

• E
gna resurser 

• V
ad var avgörande för att fullfölja processen 

• V
ad ser du hos dig själv som person som hjälpt dig? 

• V
ad har utgjort din kraftkälla? 

• Livet idag 

• H
ur mår du idag? 

• H
ur ser du på den förändring du genomgått idag? 

• H
ur förhåller du dig till den gamla rollen idag? 



Bilaga II 

III 

• H
ur hanterar du förhållandet till drogen idag? 

• H
ur är din gamla roll i förhållande till den nya? 

Har du något mer du vill tillägga, något du tänker på? Något som skulle hjälpa andra 
som genomgår samma process och som vi yrkesutövare kan tänka på och ta med oss i 
vårt arbete? Intervjuguide/Enkät 

 
 


