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Abstract 

Titel: Hjälpen till ett drogfritt liv- En kvalitativ studie om återfall och återfallsprevention.  
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Abuse is a major problem and leads to negative consequences for the individual, such as 

illness, criminality and death. It’s also a big problem in the society, because the most common 

crimes are drug-related and the consequences lead to high economic costs. In order to 

overcome an addiction, treatment is often required. It's common to relapse during treatment 

before the clients have achieved stability in being drug- free. This essay aims to examine how 

the relapse is perceived by different therapist, how the relapse is treated and what measures 

therapists can take on a preventive basis. 

 

Questions 

• What perceptions are there about what a relapse can be? 

• How is a relapse treated? 

• How can the preventive work be done? 

 

Six interviews were done at the therapist’s workplaces and the analysis of the material has 

been implemented in a hermeneutic approach, and with the psychodynamic and the 

behavioristic theory. The result shows that despite of which model the treatment is based on, a 

disease-oriented or a behavior-oriented model, it’s not differ with each other when it comes to 

relapse, how a relapse is treated and how the preventive work can be done. We think that it’s 

interesting because the models have different approach when it comes to human behavior. 

The disease-oriented model is characterized by a psychodynamic ground, it assume that the 

human behavior is affected by our functions in our inner body, while the behavioristic theory 

assumes that our behavior is taught.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Matts Mosesson för hans engagemang och den 

konstruktiva kritik han har gett oss av innehållet i vår uppsats.  Vi vill även rikta ett stort tack 

till våra sex behandlare som valde att dela med sig av sina uppfattningar och erfarenheter 

kring återfall och återfallsprevention. Ett stort tack till er! Vi vill slutligen tacka varandra för 

ett gott samarbete. 

 

Jonna Håkansson och Louise Hag 

Växjö, 2012 
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1. Inledning/problemformulering 

Missbruk
1
 finns överallt i samhället, i alla samhällsklasser och arenor t.ex. på arbetet, i skolan 

eller i hemmet (SOU 2011:35). Det kan vara vem som helst, det kan vara du, jag, den 

arbetande mamman/pappan eller sonen/dottern. 

 

Ett missbruk kan till leda till negativa konsekvenser för individen, såsom ohälsa, arbetslöshet, 

kriminalitet och i värsta fall döden. Det leder inte bara till negativa konsekvenser för 

individen utan det är även ett stort problem i samhället. Att det ses som ett stort problem kan 

bero på många olika faktorer t.ex. på grund av att de vanligaste brotten som leder till fängelse 

oftast är drogrelaterade såsom narkotikabrott, rattfylleri, tillgrepps- och våldsbrott. Vidare 

kostar även missbrukets konsekvenser cirka 150 miljarder per år i samhällsekonomiska 

kostnader (SOU 2011:35).  

 

Idag beräknas 10 % av befolkningen ha ett missbruk varav 1 % söker hjälp för det. De som 

söker hjälp gör det oftast på grund av att de negativa konsekvenserna av missbruket har blivit 

för stora, att något dramatiskt har inträffat eller påtryckning från t.ex. vänner, anhöriga eller 

från arbetsgivare. Orsaken till att så få individer söker hjälp kan bero på att missbruk ofta är 

förknippat med skuld, skam och är inte sällan tabubelagt av både missbrukaren själv, vänner 

och anhöriga. Andra söker inte hjälp för att de inte vill eller för att de har svårt att erkänna att 

de inte kan kontrollera sitt drogbruk. Vårt samhälle har även fått ett annat dryckesmönster, där 

regelbundet drickande är utbrett, förekommer i många olika sociala sammanhang och ses som 

en integrerad del av vardagen. Drickande anses därför vara normalt och är socialt accepterat. 

Med andra ord har den ökade tillgängligheten och liberala attityden gentemot alkohol, gjort 

att risken för att utveckla ett missbruk ökar och det blir lättare att dölja sin drogproblematik 

(Mattzon, 2007). 

 

För att en individ ska komma ur ett missbruk och för att minska de negativa konsekvenserna, 

krävs ofta behandling (SOU 2011:35). I en behandling möter behandlaren ofta klienter med 

stor problematik och där återfall är vanligt förekommande. Därför är det viktigt att 

behandlaren tillsammans med klienten skapar de förutsättningar som behövs, för att klienten 

                                                           
1
 Det finns olika typer av missbruk, t.ex. matmissbruk, spelmissbruk, sexmissbruk, men i denna studie har vi valt 

att fokusera på drogmissbruk.  
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ska kunna ändra sin situation och lyckas bli drogfri (Johansson & Wirbing, 2008). En viktig 

del i behandlingen för att förhindra återfall är att klienten ska få lära sig återfallsprevention, 

som bl.a. innebär att klienten ska få färdighet i att identifiera olika högrisksituationer som 

ökar risken för återfall.  Enligt Witkiewitz & Marlatt (2004) är en hög risk något som är 

individuellt, som klienten bör avstå ifrån t.ex. droger (begär, sug), ett visst beteende, platser 

(barer) eller händelser. Genom att klienten får färdighet i att hantera eller undvika olika 

högrisksituationer, kan klienten på så sätt förebygga återfall och därmed leva ett drogfritt liv 

(ibid).  

 

Med tanke på att återfall är vanligt förekommande i missbruksbehandling finner vi det 

intressant att få mer förståelse kring det. Vi har inte funnit så mycket forskning om 

behandlarens perspektiv när det gäller återfall och återfallsprevention, därför väcker det en del 

frågor hos oss, såsom: Vad är ett återfall? Vad görs om någon tar ett återfall? Ses återfall som 

ett läromoment eller som ett misslyckande? Hur kan det preventiva arbetet bedrivas? Vårt 

problemområde riktar sig därför till återfall och återfallsprevention inom missbruk.  

 

2. Syfte/frågeställningar 

Syftet med denna studie är att vi ska få en ökad förståelse för återfall och återfallsprevention, 

det vill vi göra utifrån behandlares perspektiv. De specifika frågeställningarna inriktar sig på 

olika aspekter på syftet.   

 

Frågeställningar 

 Vilka uppfattningar finns det kring vad ett återfall är?  

 Hur kan ett återfall hanteras? 

 Hur kan det preventiva arbetet gå till? 

 

2.1 Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att begränsa oss till behandlingspersonal i missbruksvården inom både 

öppenvård
2
 och dygnsvård,

3
 som arbetar utifrån två olika modeller som har olika syner och 

                                                           
2
 Med öppenvård menar vi att behandlingen bedrivs på en mottagning som klienten besöker för att få hjälp med 

sitt missbruk. 
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utgångspunkter på vad missbruk/beroende är. En sjukdomsinriktad modell som kan 

förknippas med 12-stegsmodellen och en mer beteendeinriktad modell som kan förknippas 

med kognitiv beteendeterapi. Därmed har vi valt bort andra viktiga aspekter och perspektiv 

som kan studeras när det gäller återfall och återfallsprevention. 

 

3. Bakgrund 

För att kunna besvara vårt syfte lyfter vi i den här delen av uppsatsen upp våra utgångspunkter 

som är beroende, behandling, återfall och återfallsprevention. Vad ett beroende innebär 

kommer att beskrivas utifrån olika diagnoskriterier. Vidare beskrivs två olika modeller som 

används inom missbruksbehandling, den sjukdomsinriktade modellen (12-stegmodellen) samt 

den beteendeinriktade modellen (kognitiv beteendeterapi). Slutligen beskriver vi olika 

författares syner på vad ett återfall samt återfallsprevention kan vara.  

 

3.1 Beroende 

Det finns olika bruk av droger 
4
såsom riskbruk, missbruk och beroende. Riskbruk innebär att 

individen har sådana drogvanor att den är i riskzonen för att utveckla skador, missbruk eller 

beroende. Missbruk används ofta som ett vitt begrepp och innefattar inte sällan både missbruk 

och beroende, men det finns skillnader. Missbruk/skadligt bruk innebär att individen brukar 

drogen intensivt under en viss period i livet t.ex. vid skilsmässa eller under tonåren. Ett 

fortgående missbruk kan till slut leda till ett beroende som ses som mer allvarligt. Beroende är 

till skillnad från missbruk ett permanent tillstånd och där drogbruket blir mer tvångsmässigt 

(Johansson & Wirbing, 2004).  

 

Vi har valt att förklara beroende eftersom dess konsekvenser (se nedan) gör det svårt för en 

individ att motstå återfall och är därför ofta i behov av återfallsprevention för att bli drogfri. 

Vi har valt att utgå ifrån det internationella diagnossystemet DSM-IV för att förklara vad ett 

beroende innebär. 

 

                                                                                                                                                                                     
3
  Med dygnsvård menar vi att behandlingen bedrivs på en institution, där klienten bor och får hjälp med sitt 

missbruk. 

4
  I den här studien innefattar droger både alkohol och narkotika.  
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För att klassificeras som beroende utifrån DSM-IV måste tre av de sju kriterierna vara 

uppfyllda under en tolvmånaders period. Ju fler kriterier som är uppfyllda desto svårare är 

beroendet.  

 

1. Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt.  

2. Abstinensbesvär när bruket upphör.  

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

4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget.  

5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av 

alkohol eller narkotika.  

6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas.  

7. Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador (SOU, 2011:35 s.10 ). 

 

När man talar om beroende handlar det om medicinska, psykologiska och sociala 

konsekvenser. De första kriterierna, tolerans och abstinens innebär att hjärnan och kroppen 

har börjat vänja sig vid drogen och har blivit mindre känslig för drogens effekt, vilket skapar 

högre toleransnivå. Individen behöver mer av drogen för att få samma önskade effekt som 

tidigare. Kopplat till toleransökningen är att individen drabbas av abstinens vid avsaknad av 

drogen, vilket kan skapa fysiska symtom som t.ex. darrningar eller svettningar. De två 

nästkommande kriterierna innehåller kontrollförlust som är det vanligaste förekommande i ett 

beroende, hela individens tillvaro kretsar kring drogen, den blir besatt (Agerberg, 2004). 

Kriterierna fem och sex innebär att individen har ersatt tidigare viktiga aktiviteter och all tid 

och kraft läggs i stället på drogrelaterade aktiviteter. Det sjunde och sista kriteriet innebär att 

trots de negativa konsekvenser beroendet ger, har det visat sig att individen inte upphör att ta 

drogen (Heilig, 2004). 

 

Alla människor som använder droger i en större mängd och under en längre tid kan bli 

beroende. Det är svårt att veta varför vissa individer blir beroende, men det finns olika 

faktorer som kan ha betydelse i utvecklingen, såsom genetiska anlag, vilken miljö individen 

lever i eller vilken livsstil den har. Droger har även effekten att vara stimulerande, 

ångestdämpande och glädjeframkallande, vilket också kan öka beroendepotentialen (Gorski & 

Miller, 1995).  
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3.2 Behandling 

För att komma ur ett beroende krävs ofta behandling (SOU 2011:35). I behandling 

förekommer det olika modeller som har olika syner och utgångspunkter på vad ett beroende 

är. Vi har valt att utgå från en sjukdomsinriktad modell som kan förknippas med 12-

stegsmodellen samt en beteendeinriktad modell som kan förknippas med kognitiv 

beteendeterapi.  

Sjukdomsinriktad modell 

12-stegsmodellen är en sjukdomsinriktad modell som vi anser har inslag av en 

psykodynamisk grund 
5
(se teoridelen). Utifrån den sjukdomsinriktade modellen ses ett 

beroende som en kronisk och återkommande sjukdom som leder till fysiska, psykiska och 

sociala skador. Utifrån detta synsätt finns det medfödda skillnader i sättet att reagera på olika 

droger hos individer som är beroende och de som inte är det. Vissa kan kontrollera sin 

konsumtion medan andra inte kan det (Blomqvist, 2002). Att en individ utvecklar ett beroende 

beror på att hjärnan gradvis förändras och omprogrammeras, drogen ”tar över” hjärnan vilket 

gör att individen har svårt att motstå återfall. Beroendeproblemet sitter därmed i hjärnan och 

de förändringar som skett kvarstår och sitter kanske kvar resten av livet, trots att individen 

slutar med drogen (Agerberg, 2004). Genom att se beroende som en sjukdom lyfts skulden 

bort från individen och läggs istället på drogens effekt som skapar beroendet, men ansvaret att 

förändra sin situation ligger fortfarande hos individen (Johansson & Wirbing, 2008). 

 

Behandlingen bygger på att klienten ska inse att den har en beroendesjukdom som är kronisk 

men att den är behandlingsbar. Klienten måste vara helt drogfri och måste förändra sin livsstil 

för att hålla sin sjukdom under kontroll och för att lära sig att leva med den. Behandlingen 

bygger även på Anonyma Alkoholisters (AA:s) 12 steg till drogfrihet, som bl.a. innebär att 

klienten ska inse sin maktlöshet inför drogen, att den har tappat kontrollen och inte längre kan 

leva ett välfungerande liv. Klienten ska också erkänna sina brister och gottgöra de människor 

som den har skadat på grund av sitt missbruk (Berglund, 1995).  

 

 

                                                           
5
 Det är svårt att hitta någon renodlad teori som passar ihop med den sjukdomsinriktade modellen. Vår 

uppfattning är att den sjukdomsinriktade modellen har inslag av den psykodynamiska teorin, då båda ser vårt 

beteende utifrån funktioner i vårt inre.  
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Beteendeinriktad modell 

Kognitiv beteendeterapi är en beteendeinriktad modell som har en behavioristisk grund (se 

teoridelen). Utifrån den beteendeinriktade modellen ses beroende som ett inlärt beteende och 

beror på dysfunktionella tankar. Inlärningen sker genom interaktion med andra människor, 

vilket formar individens personlighet och beteende, dvs. vår identitet, självuppfattning, 

reaktionsmönster, förhållningssätt och hur vi fungerar. Beroendeproblemet kan bero på 

bristfällig eller avsaknad av inlärning, individen vet inte hur den ska hantera sin tillvaro eller 

olika sociala situationer. Det kan också bero på en felaktig inlärning, som leder till 

dysfunktionella beteenden. Individen använder icke-fungerande eller skadliga sätt att hantera 

olika situationer och sin tillvaro. Även tankar påverkar hur vi människor hanterar vår tillvaro, 

starka känslor kan leda till att de färdigheter man har, blockeras eller hindras till att användas 

när de behövs (Kåver, 2007). 

 

Behandlingen bygger på att klienten ska få hjälp att förändra eller ersätta sina tankar, känslor 

och sina beteendemönster. I behandlingen görs en kartläggning för att få information om 

klientens problem, hur det har uppstått och vad som upprätthåller beteendet. Med hjälp av 

informationen tydliggörs klientens problem och en behandlingsplan upprättas för att 

synliggöra vilken hjälp klienten behöver. Förändringarna sker genom att klienten motiveras 

till att pröva nya beteenden och grundtanken är att det ska leda till nya erfarenheter och 

positiva gensvar hos klienten. Genom nya erfarenheter ska klienten lära sig att tänka, agera 

och hantera sina problem på ett nytt och bättre sätt än tidigare, finna nya alternativ dvs. ny 

inlärning. Behandlingen innehåller individuella samtal men även olika hemuppgifter kan 

användas. Hemuppgifter innebär att klienten ska träna och testa sina nya färdigheter i olika 

situationer i sin naturliga miljö, utan att använda sig av sitt tidigare beteende. Klienten ska 

lära sig att reglera sina känslor och träna sig i att hantera olika situationer som kan vara 

problematiska, för att sedan diskutera och analysera de lärdomar och insikter klienten har fått 

utav det (Kåver, 2007).  

 

3.3Återfall  

När en individ genomgår en behandling finns ett fenomen som kallas återfall. Under en 

behandling har majoriteten ett eller flera återfall innan de uppnår stabil drogfrihet eller lyckas 

minska sitt drogbruk (Johansson & Wirbing, 2008).  
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Vad ett återfall är kan definieras på en mängd olika sätt. Återfall kan förklaras utifrån ett mer 

traditionellt synsätt som innebär att individen åter börjar använda droger. Det kan också ses 

som en process som startar långt innan individen tar ett återfall, som består av olika 

varningssignaler (t.ex. förändrade tankar och känslor) som tillslut leder fram till ett återfall, 

vilket är det sista steget i processen (Gorski & Miller, 1995). Återfall kan även urskiljas i två 

olika typer, lapse och relapse. Lapse som också kan kallas “ett snubblande på vägen” ses som 

ett misstag eller ett avsteg mot målet till drogfrihet. Individen återfaller till sitt drogbruk en 

enstaka gång under en kortare period, känner olust av att fortsätta och bryter därmed återfallet 

själv. Relapse är det “riktiga” återfallet, individen återfaller under en längre period, återgår till 

en kontinuerlig droganvändning och till sitt tidigare beteende. De framgångar som individen 

har åstadkommit under behandlingen går förlorade (Saxon & Wirbing, 2004, Wanigaratne 

mfl, 1990). 

 

Inställningen till återfall kan även variera inom missbruksvården, exempelvis kan ett återfall 

ses som något felaktigt och något som klienten bör skämmas över (Volckerts 2003). Andra 

kan se återfall som ett läromoment för klienten, att den får en inblick i de dolda sidorna som 

vållade problemet och där behandlingspersonalen kan ge signaler av att arbeta vidare och inte 

ge upp (Bergström 1996).  

 

3.4 Återfallsprevention 

Återfallsprevention syftar till att klienten ska få färdighet i att förhindra eller begränsa ett 

återfall om det inträffar. Klienten ska få lära sig att hantera sug efter drogen, få kunskap om 

vad ett återfall är samt identifiera olika högrisksituationer, för att lära sig hantera eller undvika 

dem. Klienten kan på så sätt vidta olika åtgärder för att förhindra återfall och därmed de 

skadliga följderna som återfallet kan resultera i (Saxon & Wirbing, 2004).  En annan del i det 

preventiva arbetet är att klienten ska lära sig att identifiera och uppmärksamma tidiga 

varningssignaler, såsom förändrade tankar, känslor och beteenden, som tyder på att klienten är 

på väg att ta ett återfall (Gorski & Miller, 1995).  
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4. Teori 

Vi har valt att utgå ifrån två teorier som har olika perspektiv på det mänskliga beteendet. Den 

första teorin är den psykodynamiska som vi föreställer oss hamnar inom den 

sjukdomsinriktade modellen, då båda utgår ifrån att ett beteende påverkas av olika funktioner 

i vårt inre. Den andra teorin är den behavioristiska som hamnar inom den beteendeinriktade 

modellen, då båda utgår ifrån att ett beteende är inlärt. Nedan beskrivs de olika teorierna 

tydligare.  

 

4.1 Psykodynamiska teorin 

Den första och mest inflytelserika psykodynamiska teorin formulerades av Sigmund Freud 

och det är hans tolkning av det psykodynamiska perspektivet som vi valt att utgå ifrån. Den 

psykodynamiska teorin förklarar vårt beteende utifrån ett dynamiskt samspel av inre krafter 

som ofta står i konflikt med varandra, såsom känslor, drifter och behov. Enligt det 

psykodynamiska perspektivet kan vår personlighet beskrivas utifrån tre olika strukturer: detet, 

jaget och överjaget (Freud, 1955). 

 

Detet är den dunkla, otillgängliga och omedvetna delen av vår personlighet. I detet finns inga 

logiska tankegångar, inga värderingar eller moral, inget gott och inget ont. I detet finns inte 

heller några begränsningar eller hämningar och är därmed orationellt, med andra ord det man 

vill ha det tar man. Detet styrs av "lustprincipen" som innebär en strävan efter att vinna lust 

och undvika olust. Detet vill tillfredsställa de driftmässiga behoven såsom t.ex. föda och sex, 

behoven vill uppnå direkt tillfredsställelse och strävar efter lust.   

 

Jaget är den rationella och förnuftiga delen av vår personlighet. Jaget är den del som styr det 

mänskliga handlandet och är vår samordnare mellan känslor, drifter och behov. Jagets uppgift 

är att bemästra detets retningar som vill ha direkt tillfredsställelse av sin lust och sina behov. 

Jaget styrs av "realitetsprincipen" som innebär att den har förmågan att skydda sig mot de 

kommande retningarna från detet, jaget bestämmer vilka av retningar som ska tillfredställas, 

skjutas upp eller vilka som ska avstås ifrån. När jaget inte är starkt nog använder den sig inte 

längre av realitetsprincipen, utan faller för lustprincipen, vilket leder till att jaget känner sig 

hotad och reagerar med skuld, skam och ångest.  
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Överjaget är vår moraliska del av vår personlighet och innehåller samvetet såsom normer, 

moral och värderingar som vi tillförskaffat oss genom livet. Överjaget är jagets moraliska 

måttstock som signalerar till jaget vad som är rätt och fel. Överjaget står ofta i en konflikt 

med detets krav på direkt tillfredställelse eftersom den vill utöva sin moral. 

 

Detet, jaget och överjaget står ofta i konflikt med varandra, eftersom jaget har svårt att 

samordna och bemästra detets retningar av direkt tillfredställelse och överjagets krav på moral 

(Freud, 1955). 

 

4.2 Behaviorismen  

Behaviorismen är läran om mänskliga beteenden och lanserades av John B Watson och det är 

hans tolkning vi valt att utgå ifrån. Inom behaviorismen studeras enbart människan och dess 

uppförande, genom gester, uttryck och handlingar, för att få svar på hur en människa kommer 

att bete sig i en viss situation och varför den handlar på det ena eller andra sättet. Grunden i 

behaviorismen är att varje människa föds som ett oskrivet blad utan några som helst instinkter 

eller nedärvda beteendemönster. Individen kan formas och utvecklas på hur många olika sätt 

som helst, men det som avgör hur den utvecklas är den miljö individen växer upp i. 

”Människan föds inte till det, den är, utan byggs upp”, av omgivningen (Watson, 1970) 

 

Låt mig få ta hand om det nyfödda barnet och bestämma den miljö, i vilken den ska växa upp, 

och jag skall få det att krypa och gå: jag skall kunna få det att klättra och använda sina 

händer till att bygga i sten och trä; jag skall kunna göra den till tjuv, rövare eller morfinist 

(Watson, 1929, s.40). 

 

Hur en människa utvecklas och formas, förklaras utifrån två olika begrepp: stimuli (föremål 

och situationer i omgivningen) och respons (känslomässig reaktion). Individen utsätts från 

första stund när den har fötts av olika stimuli i sin miljö som den lär sig få en viss respons på 

och därmed skapas ett beteende, en så kallad betingning.  En människas personlighet, 

färdigheter och levnadsbanor är alltså resultatet av de betingelser och de vanor som har 

uppkommit under hela dennes livsstid. Betingningarna förändras och förnyas beroende på 

vilken ålder människan är i och vissa kan kvarstå ända till vuxen ålder. För att få svar på 

varför en människa handlar på det ena eller det andra sättet, behöver man därför gå tillbaka till 



 

 

 

10 
 

dennes uppväxt, för att se om det finns några avvikelser och för att se hur dennes uppfostran 

har sett ut (Watson, 1970). 

 

5. Tidigare forskning 

Utifrån den forskningsgenomgång vi har gjort har vi valt ut två avhandlingar och två artiklar 

som vi anser har betydelse eftersom de har olika infallsvinklar när det gäller återfall och 

återfallsprevention. Forskningen berör bland annat huvudprincipen i återfallsprevention och 

förslag till framtida inriktning. Vidare tas även olika faktorer och svårigheter upp som kan öka 

eller minska risken för återfall hos män och kvinnor, under eller efter en behandling. Slutligen 

tas positiva aspekter upp som kan påverka klienten till att fullfölja sin behandling, samt 

negativa aspekter som kan resultera i avbrott under en behandling. 

 

Återfallsprevention 

Relapse prevention for alcohol and drug problem är en översiktsartikel skriven av Katie 

Witkiewitz och G, Alan Marlatt (2004). Artikeln belyser huvudprinciperna för 

återfallsprevention inom kognitiv beteendeterapi och ger förslag till framtida inriktningar för 

återfallsprevention. De tar även upp olika faktorer som kan minska eller öka risken för återfall  

(Witkiewitz & Marlatt, 2004). 

 

Huvudprincipen inom återfallsprevention är att identifiera och förebygga högrisksituationer 

som ökar risken för återfall. En behandling börjar alltid med att göra en bedömning av vilka 

högrisksituationer som ökar risken för återfall hos klienten. En hög risk är något som är 

individuellt som klienten bör avstå ifrån, t.ex. från droger (begär, sug), ett viss beteende, 

platser (barer) eller händelser. Att diskutera vilka dessa är och utveckla färdigheter till att 

hantera dem kan komma att hjälpa klienten att förebygga återfall.  

 

Det har visat sig att olika faktorer såsom självkänsla, förväntan, motivation och känslomässigt 

stöd kan öka eller minska risken för återfall. Vissa studier visar på att högre självkänsla ger 

bättre resultat för kvinnor och män inom alkoholbehandling, inom både sluten och öppenvård. 

Även förväntan av drogen har en koppling till återfall, om en person har en bra förväntan 

(t.ex. jag kommer att bli avslappnad), finns det större risk för återfall än om förväntningarna 

är negativa (t.ex. jag kommer att ha en baksmälla). Vidare tas motivation upp, är klienten 
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positiv och engagerad att förändra problematiska beteenden, minskar risken för återfall. 

Känslomässigt stöd av omgivningen anses också vara viktigt för att minska risken för återfall. 

Sålunda har det visat sig att när en person missbrukar eller tar ett återfall finns en risk att det 

sociala stödet minskar, vilket kan leda till fortsatt missbruk. 

 

I artikeln ifrågasätts Marlatts teori om återfallsprevention, speciellt när det gäller hans 

hierarkiska syn om att det finns högrisksituationer som mer eller mindre kan påverka till att ta 

återfall. Forskning har istället visat att högrisksituationerna inte går att rangordna, utan att de 

är individuella från person till person. De ges istället förslag till framtida inriktning inom 

återfallsprevention i form av en ny modell som i större utsträckning tar hänsyn till fler 

dimensioner än tidigare modeller som t.ex. bakgrundsfaktorer (beroende, släkthistoria), socialt 

stöd, sociala relationer, familj, kognitiva processer (självkontroll, begär, motivation, 

copingfärdigheter) för att förebygga återfall. Utifrån den föreslagna modellen ska behandlaren 

tillsammans med klienten samla in detaljerad information om de olika dimensionerna som tas 

upp ovan, för att se hur de olika områdena samverkar med varandra och hur de kan påverka 

klienten till att ta ett återfall, genom att samla in den informationen skapas en bild av vilken 

sårbarhet klienten har. Det som styrker denna modell är att empiriska resultat har visat att 

flera olika dimensioner är viktiga för att förebygga återfall. En förfining och mer empirisk 

data av den nya modellen kommer att öka förståelsen kring återfall och hur det går att 

förhindra (Witkiewitz & Marlatt, 2004). 

 

För vår studies syfte anser vi att det är viktigt att uppmärksamma dessa resultat, då man i det 

preventiva arbetet kan utgå från olika modeller. Det ska utifrån vårt resultat bli intressant att 

se hur behandlarna tänker kring återfallsprevention och hur den faktiskt bedrivs. Arbetar de 

mer utifrån att vissa högrisksituationer är värre än andra? Eller arbetar de mer utifrån den 

flerdimensionella modellen, tas det hänsyn till fler dimensioner? 

 

Riskfaktorer samt skyddsfaktorer- män och kvinnor 

”Gender difference in alcohol and substance use relapse” är en artikel skriven av Kimberly 

S. Walitzer & Ronda L. Dearing (2006), som är en översikt över olika studier, där de 

undersöker könskillnader när det gäller återfall och egenskaper för återfall i alkohol- och 

drogmissbruk. De tycker att det är viktigt att förstå inverkan av kön, när det gäller olika 

behandlingsresultat och återfall, eftersom tidigare forskning har visat att kvinnor och män 
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reagerar olika på sitt drogmissbruk, därmed är det rimligt att de reagerar olika på behandling. 

Walitzer & Dearing har därför valt att utvärdera den hypotesen för att se om det finns 

könskillnader när det gäller återfall, utifrån olika områden som: äktenskap, psykiatriska 

faktorer samt självförtroende/copingstrategier (Walitzer & Dearing, 2006).  

 

Äktenskap har visat sig ha olika betydelse för båda könen. För kvinnor kan äktenskap vara en 

risk för återfall, eftersom de ofta är gifta med en partner som har missbruksproblem, vilket 

kan leda till konflikter, stress och därmed ökar risken för återfall. För männen kan äktenskap 

istället vara en styrka och ett skydd, eftersom de oftast tar återfall när de är ensamma och 

ogifta. Psykiatriska faktorer (depression och negativa sinnesstämningar) som ofta 

förekommer hos personer med alkohol- och drogmissbruk, har visat sig öka risken för återfall. 

Det har visat sig att depressioner och negativa sinnesstämningar är vanligt hos båda könen. 

Det som skiljer sig mellan könen är att kvinnor oftare är mer känsliga för negativ inverkan 

och interpersonliga problem (konflikter med vänner, familj, anhöriga) än männen (Walitzer & 

Dearing, 2006). 

 

För att minska risken för återfall och för att förbättra behandlingsresultatet är det viktigt med 

ökad självkänsla (en tilltro till sin förmåga att handskas med svåra situationer) samt att lära 

sig olika copingstrategier i behandlingen för att kunna handskas med svåra situationer (ibid). 

Det ska bli intressant att utifrån vårt resultat se om behandlarna arbetar med självkänsla som 

har visat sig vara viktigt samt om de lär ut olika copingstrategier i det preventiva arbetet.  

 

Under behandling 

”Konturer av ett kvinnligt fält. Om misslyckade kvinnors möten i familjeliv och behandling” 

är en avhandling skriven av Karin Trulsson(2003). Avhandlingen bygger på 4 olika artiklar, 

som bland annat innehåller 26 missbrukande kvinnor som har genomgått en behandling.  

 

I studien tar Trulsson upp de möjligheter och hinder som kvinnorna upplevde när de 

genomfick en missbruksbehandling. De möjligheter som gjorde att kvinnorna fullföljde sin 

behandling kunde bero att de t.ex. hade tillgång till individuella samtal där de kunde prata om 

sina problem. Även relationen till behandlaren ansågs vara betydelsefullt och att den bestod 

av tillit.  Vidare ansågs det viktigt att de inte blev övergivna när det uppstod olika problem 

samt att det fanns en förståelse och acceptans för enstaka återfall. Gemenskapen i 
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behandlingen nämndes också och att det fanns möjlighet till eftervård, vilket visade på en 

långsiktighet i behandlingen. De kvinnor som hade barn betonade även barnets betydelse för 

fortsatt behandling. De hinder som gjorde att kvinnorna avbröt sin behandling kunde bero på 

att de inte var vana vid att öppna upp sig inför andra kvinnor, vilket upplevdes som en 

svårighet. De var inte heller vana vid att ge och ta, vilket gav dem en känsla av förlorad 

självständighet. Vidare ledde lockelse till drogerna till avhopp samt avsaknaden och 

relationen till deras män, en relation som de upplevde gav trygghet, skydd och gemenskap. 

Känslan av att de hade blivit tvingade att gå in i behandling bidrog också till att kvinnor 

avbröt vistelsen. Sålunda hade vissa redan innan de kom till behandlingshemmet bestämt sig 

för att lämna det efter ett tag (Trulsson, 2003). 

 

Utifrån studien ovan fanns det olika möjligheter som hade betydelse för att kvinnorna skulle 

fullborda sin behandling, att de t.ex. inte blev övergivna när de uppvisade problem samt att 

det fanns en förståelse och acceptans för enstaka återfall. Vi tycker att det ska bli intressant att 

se hur behandlare i vår studie ser på återfall. Finns det en förståelse och acceptans? Eller ses 

det som negativt och som ett misslyckande? 

 

”Fri från narkotika. Om kvinnor och män som har varit narkotikamissbrukare” är en 

avhandling skriven av Arne Kristiansen(1999). I studien deltog 7 män och 7 kvinnor som 

tidigare har varit narkotikamissbrukare och de redogör för hur de har omformat sina liv, från 

det att de var missbrukare till att de lever ett drogfritt liv. Kristiansen skriver bland annat hur 

de intervjuade upplevde svårigheter i sin drogfrihet och som kunde leda till återfall.  Att flera 

tog återfall efter att de hade bestämt sig för att lämna missbrukarlivet bakom sig kunde bero 

på olika orsaker, t.ex. sociala problem eller att de hade få relationer utanför 

narkotikakretsarna, vilket gjorde att de kände sig ensamma. De flesta hade även ekonomiska 

problem i början av sin drogfrihet eftersom de saknade arbete, utbildning och många var även 

bostadslösa. Många kände också mycket skam- och skuldkänslor för händelser som skett 

under missbruket, vilket gjorde att de kände ambivalens i sin drogfrihet. Alla de nämnda 

problemen som upplevdes i början av drogfriheten var ofta sammanvävda med varandra, där 

en problematik ledde till en annan. Exempelvis kunde de ekonomiska problemen förstärka 

deras känsla av utanförskap och ge skamkänslor, eftersom de upplevde att arbete och bostad 

var en grundförutsättning för ett socialt liv. Att återfallen inte resulterade i fortsatt missbruk 

för männen eller kvinnorna berodde främst på det stöd de fick av andra människor då de 
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mötte problem. Återfallsrisken minskade för de intervjuade allt eftersom de skapade sig 

drogfria liv och ju längre tid som gick desto mer stabila blev de i sin drogfrihet. 

 

Ett samband kunde även ses mellan hur lång tid det tog innan de intervjuade övergav 

kontakterna med missbrukarlivet och förekomsten av återfall. De som dröjde sig kvar i 

missbrukarmiljöer var de som hade mest återfall, medans de som avbröt sina kontakter med 

missbrukarlivet direkt eller efter några månader hade färre eller inga återfall alls. För flera av 

de intervjuade var även behandling en viktig del för att inte återuppta drogbruket, med 

anledning av att de fick en förklaring till varför de hade missbrukat, samt hur de skulle 

förhålla sig i livet för att inte ta ett återfall. Behandlingsideologierna som formade de 

behandlingshem som de intervjuade befann sig på ansågs inte viktiga, utan snarare att 

behandlingshemmet bidrog till social interaktion, att klienterna kunde prata och öppna upp sig 

för varandra och med behandlarna för ett lyckat resultat (Kristiansen, 1999).   

 

Utifrån studiens resultat nämns det olika svårigheter som personerna kände i början av sin 

drogfrihet, som kunde resultera i återfall. Vi anser det ska bli intressant att se om behandlarna 

i vår studie arbetar med de nämnda svårigheterna, såsom ekonomiska/sociala problem samt 

med skam- och skuldkänslor i det preventiva arbetet. 

 

Vår forskningsgenomgång visar på olika aspekter kring återfall och innehåller inslag av det 

som vi har valt att studera. Vi kunde urskilja att det finns relativt mycket forskning kring 

missbruk och återfall, när det gäller klienternas egna upplevelser av livet i missbruk, vägen in 

i behandling, till att leva ett drogfritt liv. Men det vi saknar är behandlarens perspektiv när det 

gäller återfall och återfallsprevention, därför kan vår studie komplettera den forskning som 

redan finns.  

 

6. Metod 

I denna del av uppsatsen redogör vi för planeringen samt genomförandet av vår studie. Först 

beskriver vi vår forskningsansats, såsom vetenskaplig ansats, förförståelse och metodologisk 

ansats. Vidare följs en presentation av vår materialinsamling, analys, etiska överväganden 

samt metodologisk reflektion.   
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6.1 Forskningsansats 

Vetenskaplig ansats 

Vi valde att använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv som möjliggör tolkning och 

förståelse. Med hjälp av ett hermeneutiskt perspektiv kan man tolka enskilda individers 

erfarenheter och uppfattningar kring ett fenomen. Tolkningen och förståelsen blir därmed 

kontextbunden eftersom man utgår ifrån vad vissa individer säger utifrån deras sammanhang 

och deras livsvärldar (Ödman, 2007).  

 

Inom hermeneutiken är delarna viktiga för att kunna se helheten och helheten för att kunna se 

delarna, vilket kan kallas den hermeneutiska spiralen. Spiralen utgår ifrån att förståelsen 

ständigt förändras och fördjupas (Ödman, 2007).  

 

Förförståelse är också en viktig del i hermeneutiken då tolkningen påverkas av vår 

förförståelse, därmed är tolkningen subjektiv eftersom den påverkas av tidigare erfarenheter 

(förförståelse). För att nå förståelse sker ett samspel mellan tolkning, förförståelse och nya 

erfarenheter som leder till ny förståelse och förförståelse (Ödman, 2007).  

 

Förförståelse 

Det är av stor vikt att redogöra för vilken förförståelse och vilka förväntningar vi hade in i 

tolkningsprocessen, med anledning av att kunskapen ska bli mer nyanserad, lättare att värdera 

och mer tillförlitlig för läsaren (Widerberg, 2002).  En av oss har inte arbetat inom 

missbruksvården medan den andra har arbetat som vikarierande behandlingsassistent under 

sommaren år 2010. När hon arbetade där reagerade hon på att klienten vid återfall skulle 

lämna behandlingshemmet och söka sig till öppenvården. Vi har även kännedom om att det 

finns behandlingshem som låter klienten bo kvar trots ett återfall och ser det som ett 

läromoment under behandlingsarbetet. De olika sätten att hantera återfall skapade ett intresse 

för problemområdet återfall och återfallsprevention. Vi såg det som en vinst att en av oss hade 

en viss förförståelse kring hantering av återfall medan den andra inte hade det, vilket gjorde 

att vi kunde komplettera varandra på ett bra sätt. Enligt Ödman (2007) kan forskaren inte 

undvika att påverka forskningsområdet, eftersom den har med sig förförståelse och 

föreställningar som den skaffat sig genom livet (ibid).  Därför utgick vi ifrån att vi inte skulle 

kunna vara helt objektiva men genom reflektion försökte vi minimera påverkan.  
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Metodologisk ansats  

Vi valde att göra en kvalitativ studie eftersom vår avsikt var att undersöka behandlares 

uppfattningar och erfarenheter kring återfall och återfallsprevention. Därmed passade en 

kvalitativ metod bra, eftersom den hjälpte oss att sätta oss in i behandlarens egna upplevelse 

och tolkning av den verklighet den lever i (Bryman, 2011).   

 

Vi valde att ha semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Vid semistrukturerade 

intervjuer utgår intervjuaren utifrån en intervjuguide med mer öppna frågor, de intervjuade får 

därmed frihet att själva svara på frågorna utifrån sitt eget sätt, om deras uppfattningar, 

erfarenheter och tolkningar, vilket ger mer detaljerade svar. Semistukturerade intervjuer gör 

även att intervjuaren kan ställa följdfrågor utifrån det intressanta som sägs och kan bidra med 

oförutsägbara aspekter (Bryman, 2011).  

 

6.2 Materialinsamling  

Urval 

Individerna valdes utifrån vilka som ansågs ha den kunskap som behövdes för att kunna 

besvara våra frågeställningar, därmed använde vi oss av målstyrt urval (Bryman, 2011). Vår 

avsikt var att använda oss av behandlingspersonal inom missbruksvården som arbetar med 

återfall och återfallsprevention, därmed användes respondenter eftersom behandlarna har en 

direkt kännedom och kunskap om det vi valde att undersöka (Jacobsen, 2007).  

 

Urvalskriterierna var behandlingspersonal som arbetar inom missbruksvården, antingen inom 

öppenvård eller inom dygnsvård. Vi ansåg att det skulle bli intressant att se hur olika 

behandlare uppfattar återfall, hur återfall hanteras samt hur det preventiva arbetet kan gå till i 

de olika behandlingskonstellationerna. De skulle även arbeta utifrån två olika modeller som 

har olika inriktningar, en sjukdomsinriktad modell som kan förknippas med 12-stegsmodellen 

och en beteendeinriktad modell som kan förknippas med kognitiv beteendeterapi. Inom den 

beteendeinriktade modellen var vår avsikt att intervjua, två behandlare inom öppenvården och 

en gruppintervju inom dygnsvården. Inom den sjukdomsinriktade modellen ville vi intervjua 

en behandlare inom öppenvården och två inom dygnsvården. Ingen vikt lades vid ålder eller 

kön, inte heller om det var privat eller kommunal huvudman, eftersom det inte hade någon 

betydelse för vår studie. 
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Vår avsikt var att genomföra fem stycken individuella intervjuer och en gruppintervju med två 

behandlare. Vi genomförde först tre individuella intervjuer som planerat. När gruppintervjun 

skulle genomföras kom bara en behandlare och varför den andra inte dök upp är okänt, 

därmed genomfördes en individuell intervju istället. De sista två individuella intervjuerna 

skulle genomföras efter varandra på samma arbetsplats, men samma dag som de skulle 

genomföras kontaktade en av behandlarna oss och berättade att intervjuerna inte kunde 

genomföras. Anledningen var att den ena behandlaren hade blivit sjuk och på grund av 

personalbrist kunde inte den andra ställa upp på en intervju. Efter att vi hade fått vetskap om 

detta började vi ringa runt till andra enhetschefer inom dygnsvården för att få tag på 

ytterligare två behandlare som ville ställa upp på en intervju. Vi lyckades få tag på två 

behandlare och intervjuerna genomfördes på deras arbetsplatser som planerat. Sammanlagt 

genomfördes alltså sex individuella intervjuer.  

 

Rekrytering 

Vi sökte på internet efter olika dygnsvårds- och öppenvårdsmottagningar i södra Sverige. När 

vi fann de som ansågs lämpliga skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut till 

enhetscheferna inom dygnsvården samt till behandlare inom öppenvården. Några dagar senare 

kontaktades enhetscheferna och behandlarna via telefon, då vi berättade om vår studies 

syfte, de etiska aspekterna som vi valt att utgå ifrån, samt att vi var intresserade av att 

intervjua behandlingspersonal. Rekryteringen inom öppenvården gjordes direkt vid 

telefonkontakten, då det bestämdes vilket datum, vilken tid och plats intervjuerna skulle 

genomföras. Rekryteringen inom dygnsvården gjordes med hjälp av enhetscheferna som 

själva skulle kolla med sin personal om det fanns något intresse av att ställa upp på en 

intervju. Ett önskemål var att enhetscheferna inte själva skulle välja ut den personal som de 

tyckte skulle delta i studien, utan att de skulle tillfråga alla. När vi fick svar från 

enhetscheferna vilka av personalen som var intresserade av att ställa upp, kontaktades 

personerna via telefon för att bestämma vilket datum, vilken tid och plats intervjuerna skulle 

genomföras.  

 

Förberedelser 

Innan vi genomförde våra intervjuer föreberedde vi oss genom att göra en intervjuguide (se 

bilaga 2) utifrån vårt syfte med olika teman med underfrågor, eftersom det kan hjälpa 

intervjuaren i intervjusituationen (Jacobsen, 1993). Vi ansåg även att det var av vikt att vi var 
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noga förberedda inför intervjuerna, att vi hade kunskap om intervjuområdet, olika metoder 

och teoretiska problem som kan uppstå under ett samtal, för att på bästa sätt förhindra att olika 

faktorer skulle påverka vår informationsinsamling negativt (Widerberg, 2002). 

 

För att testa om våra frågor var oklara, otillräckliga och om de hade en bra ordningsföljd 

kontaktade vi en bekant till en av oss som arbetar i missbruksvården inom dygnsvård. 

Fördelen med att vi gjorde det var att vi sedan kunde justera och förbättra våra frågor innan 

intervjuerna skulle genomföras. 

 

Genomförande 

Sammanlagt genomfördes sex individuella intervjuer inom loppet av fyra veckor. Intervjuerna 

genomfördes på behandlarnas arbetsplatser och de varade i ca 1-1,5 timmar vardera, vilket var 

en lagom tid, då intervjuer kan kräva mycket koncentration och närvaro (Widerberg, 2002 ). 

Innan intervjuerna började vi med att berätta vilka vi var, om syftet med vår studie samt 

informerade om de olika etiska kraven som vi utgick ifrån.  

 

Eftersom behandlarna inte misstyckte spelades intervjuerna in med hjälp av en MP3. Fördelen 

med inspelade intervjuer är allt som sägs spelas in, de intervjuades egna ordalag och 

uttryckssätt. Det kan även förbättra samtalet eftersom det präglas av ögonkontakt och blir mer 

av ett naturligt samtal. Vi antecknade också ifall bandspelaren skulle sluta fungera eller om 

batteriet skulle ta slut. En annan anledning till att vi antecknade var att vi ville signalera till 

behandlarna att det som sades var intressant och för att uppmuntra dem till att öppna upp sig 

(Jacobsen, 2007).   

 

När intervjuerna var genomförda började vi lyssna av och transkribera det som sades. De 

inspelade intervjuerna underlättade vår bearbetning och analysering av våra data, med hänsyn 

till att det annars kan vara lätt att glömma bort hur personer har uttryckt sig, och det finns risk 

för förvanskning av det insamlade materialet. Något som Jacobsen (2007) tar upp är att vi 

människor är ”tränade” att se vissa saker och bortser från andra, därmed kan vi inte bortse 

från att det finns en risk att vi i vår bearbetning av data, omedvetet har silat bort information 

(ibid). 
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6.3 Analys 

I analysen av vår data utgick vi ifrån den hermeneutiska spiralen (se sida 16) eftersom vi ville 

förstå delarna för att sedan kunna förstå helheten. Vår förståelse växte fram i samspelet 

mellan vår tolkning, förförståelse och de insamlade materialet, som ledde fram till en ny 

förståelse och förförståelse (Ödman, 2007). Spiralen började redan under våra intervjuer med 

behandlarna när vi samlade in vårt material. Efter varje intervju fick vi en ny förståelse, vilket 

förmodligen påverkade hur vi tänkte, gjorde och att vi ställde ytterligare frågor under de 

kommande intervjuerna.  

 

Efter intervjuerna började vi i det insamlade materialet att sortera ut olika delar, det vill säga 

olika underkategorier som förekom mest t.ex. läromoment, normalförlopp, risksituationer, 

därmed sorterades viss empiri bort som inte var relevant för vår studie. Utifrån våra 

frågeställningar skapade vi sedan tre teman såsom återfall, hantering av återfall och 

återfallsprevention, anledningen till att vi valde de tre var för att vi ville vara tydliga med att 

koppla vårt resultat till vårt syfte. Under bearbetningen av materialet tillkom ytterligare ett 

tema som var ”syn på beroende”, då det visade sig vara väsentligt för vårt resultat. Därefter 

sorterades de olika underkategorierna under de olika teman som styrktes med citat, för att få 

en helhetsbild (Ödman, 2007). I de olika underkategorierna urskiljdes även olika likheter och 

skillnader som vi kopplade till våra teorier och tidigare forskning.  

 

Vår analysprocess började inom ett område som vi hade en viss förförståelse om, men som 

under arbetets gång har lett till en ny förståelsehorisont och till ny förförståelse. Den 

förståelse vi har fått under vår uppsats slutar inte här eftersom vår tolkning och förståelse 

kommer att fortsätta att förändras och omformuleras (Ödman, 2007). 

 

6.4 Etiskt förhållningssätt 

I vår studie valde vi att utgå ifrån de humanistiska - och samhällsvetenskapliga 

forskningsetiska principerna för att skydda behandlarnas integritet. De etiska principerna 

består av fyra olika huvudkrav, som kallas informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån informationskravet informerade vi 

behandlarna innan intervjuerna om studiens syfte. Vi talade även om utifrån samtyckeskravet 

att deltagandet var frivilligt, att behandlarna inte behövde svara på de frågor de inte ville och 
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att de när som helst fick avbryta intervjun. Vi tog även upp att det som sades under intervjun 

endast skulle användas till vår studie, nyttjandekravet. Utifrån konfidentialitetskravet 

informerades behandlarna om att de kommer att vara anonyma, att uppgifterna kommer att 

lagras så obehöriga inte kan komma åt dem samt att uppgifterna kommer att förstöras efter 

examinationen (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vi diskuterade även ifall behandlingspersonalen skulle kunna ha påverkats negativt av att 

delta i vår studie. Följaktligen anser vi att eftersom vi intervjuade behandlingspersonal och 

inte klienter, eliminerades risken för negativ påverkan i samband med att vår studie endast rör 

deras profession och inte deras privatliv. Mot bakgrund av att det enligt Widerberg (2002) 

skapar en ökad trygghet hos både intervjuare och de intervjuade, eftersom intervjupersonerna 

inte behöver tala om sitt privatliv eller utlämna sig.  

 

6.5 Metodologiska reflektioner 

I vår studie har vi valt att inte använda begreppen validitet och reliabilitet, då vi istället ville 

förstå och tolka den empiri vi fått in snarare än att visa på en absolut sanning, där studien kan 

upprepas (extern reliabilitet) och generaliseras utöver vårt insamlade material (extern 

validitet). Vi anser att vår studie är påverkad av kontexten, alltså resultatet är beroende av 

sammanhanget, t.ex. vilken miljö intervjuerna gjordes i, vilka som intervjuades, vilken 

sinnesstämning behandlarna var i, vilket är föränderligt och omöjliggör därmed generalisering 

(Carlsson, 1991). Men däremot har vi precis som Jacobsen (2007) nämner en annan 

infallsvinkel som inte bygger på mätning och generalisering utan där vi istället använder oss 

av begreppet trovärdighet, som är mer förknippat med kvalitativa studier. Trovärdighet 

skaffar vi oss genom att reflektera mycket kring studien (Jacobsen, 2007).  Det gör vi med 

hjälp av att resonera kring begreppen: överförbarhet, pålitlighet och tillförlitlighet.  

 

Att vår studie skall vara överförbar på andra enheter var inget som vi eftersträvade, eftersom 

vi snarare ville tolka och skapa förståelse. Däremot skriver Bryman (2011) om att 

överförbarhet kan vara en fyllig redogörelse som ger läsaren möjlighet att själv bedöma hur 

pass överförbart resultatet är (ibid). Vi har i studien försökt att ge en klar bild genom att alltid 

citera precis som behandlarna har uttryckt sig, samt varit tydliga med rubriker och reflektioner 

under studien. För att styrka studiens överförbarhet har vi även försökt att undvika vinklat 
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urval (Jacobsen, 1993), genom att vi hade en önskan om att enhetscheferna inte själva skulle 

välja ut den personal som skulle delta i vår studie, utan tillfråga var och en om de ville delta. 

Däremot kan vi inte bortse ifrån att enhetscheferna kan ha valt ut den personal som de tyckte 

skulle delta i vår studie, eftersom vi inte var närvarande när personalen tillfrågades.  

 

För att visa på pålitlighet är det viktigt att redogöra för olika faktorer under intervjun som kan 

ha påverkat resultatet. Vi försökte att inte ställa ledande eller slutna frågor, utan snarare öppna 

för att minimera risken för inte forma innehållet under intervjuerna. Följaktligen för att 

ledande frågor kan styra behandlarna i viss riktning eftersom svaret ligger inbäddat i frågan 

och slutna frågor ger få svarsmöjligheter. Öppna frågor leder ofta till vidare berättelser med 

längre och omfattande svar och leder inte de intervjuade i någon speciell riktning (Jacobsen, 

2007). Det gjorde att behandlarna själva fick svara med sina egna ord och utifrån sina egna 

förutsättningar, sin egen syn och utan någon större påverkan från oss.  

 

Vilken plats intervjuerna genomfördes på kan också ha påverka resultatet (Widerberg, 2002). 

Till exempel kan det vara mer störningsmoment på vissa platser än andra, såsom i fikarummet 

eller andra gemensamhetsutrymmen, därför hade vi en önskan till behandlarna om att 

intervjuerna skulle genomföras på ett ostört utrymme. På en arbetsplats upplevde vi dock en 

hel del springandes ut och in i rummet, men behandlaren verkade inte påverkas av det i någon 

större utsträckning, utan fortsatte prata vidare som tidigare. Att miljön känns naturlig för de 

intervjuade kan också påverka till hur bekväma de känner sig och hur mycket de uttrycker sig 

(Jacobsen, 2007).  Därmed fick behandlarna själva välja vart de ville bli intervjuade för att 

miljön skulle kännas så naturlig som möjligt för dem. Alla valde arbetsplatsen där de 

tillbringar mycket tid, vilket förhoppningsvis kändes som en naturlig miljö där de kunde tala 

fritt och naturligt. De flesta intervjuerna genomfördes på förmiddagen, vilket kan ha påverkat 

deras förmåga att kunna koncentrera sig bättre än på eftermiddagen, då de kanske hade varit 

mer trötta och okoncentrerade (Widerberg, 2002).  

 

Kvalitativa studier kan enligt Jensen (1995) även bidra till en del tillförlitlighetsproblem, med 

bakgrund av att öppna intervjuerna inte är så standardiserade, utan genomförs på olika sätt. 

Det vill säga det är inte lätt att testa tillförlitligheten utifrån olika intervjuer eftersom den ena 

intervjun inte är den andra lik. Vi försökte öka tillförlitligheten genom att använda oss av en 

intervjuguide (bilaga 2), vilket gjorde att behandlarna fick svara på frågor utifrån samma 
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teman under våra intervjuer.  Det gjorde också att vi enklare kunde bearbeta, strukturera, tolka 

och förstå den data som vi fått in (ibid).   

 

7. Resultat och analys 

Nedan följer en redovisning av vårt resultat som har utarbetats utifrån sex intervjuer som gav 

fyrtiosex sidor insamlat material. Resultatet har delats upp i olika underkategorier som sedan 

har sorterats under fyra teman, såsom syn på beroende, återfall, hantering av återfall och 

återfallsprevention, där behandlarnas uppfattningar och erfarenheter kring återfall och 

återfallsprevention tydliggörs.  

 

Behandlarna är döpta efter vilken modell de hamnar inom, dvs. den sjukdoms- eller 

beteendeinriktade modellen, samt om de är inom öppenvård eller dygnsvård. Vi kopplar även 

resonemangen till den psykodynamiska teorin som utgår ifrån Freuds personlighetsmodell, 

detet, jaget och överjaget. I vår analys har vi valt att utgå ifrån att klientens drogberoende 

innefattas i detet eftersom vi anser att ett drogbruk blir ett begär, ett behov som behöver få 

direkt tillfredställelse. Vi kommer också att använda oss av den behavioristiska teorin, där vi 

ser drogberoende som ett inlärt beteende som en respons på olika stimuli i sin miljö. Slutligen 

kommer även tidigare forskning kopplas till vårt resultat.  

 

7.1 Syn på beroende 

Trots att beroende inte fanns med i vårt syfte har vi valt att ta med det, då det har framkommit 

och det är en väsentlig del i resultatet, eftersom ett beroende måste föreligga för att en person 

ska kunna ta ett återfall och det är en central del i det preventiva arbetet.  

 

Ett beroende ses av de flesta behandlare som en sjukdom oavsett om de är inom den 

sjukdoms- eller beteendeinriktad modellen. Sammanfattningsvis talar de om att klienten har 

fått en beroendesjukdom som innebär att drogen har tagit över hjärnan och styr därmed 

klientens liv. När klienterna väl har fått sjukdomen är den kronisk, den försvinner aldrig. Om 

klienten skulle börja ta droger igen, aktiveras sjukdomen och klienten faller därmed tillbaka i 

drogberoendet igen. Sålunda anser de att klienten måste vara drogfri under behandlingen och 

sedan hela livet, för att inte återfalla.  
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Jag tror att det är svårt att dricka, jag tror att man kan göra det, men jag tror man faller 

tillbaka till slut. För sjukdomen finns alltid där och lurar. Man börjar ju att droga och så blir 

det ju ett beroende, och beroendet ser jag att det blir ju en sjukdom i det. Kroppen blir ju 

beroende. Hjärnan blir så kidnappad av drogen. Det är som om man har en diabetes, man 

måste ha sitt insulin. Eller jag är allergisk, jag klarar inte, jag kan inte äta det jag är 

allergisk emot, så menar jag det, så funkar drogerna. (Beteendeinriktad modell/  dygnsvård). 

 

Om vi ska tolka beroende som en sjukdom utifrån det psykodynamiska perspektivet, ser vi det 

som om att klienten, som har en beroendesjukdom och vid förtäring av droger endast styrs av 

detet (behov/ lust). Detet är under drogbruket förstärkt, medans jaget (samordnare av känslor, 

tankar och förbud) och överjaget (moral) inte finns. Under drogbruket har jaget eller överjaget 

inte något utrymme med sitt rationella tänkande, såsom att personen inte bör fortsätta bruka 

droger eller vilka negativa konsekvenser det ger. Utan detet styr och vill ha direkt 

tillfredställelse, med andra ord vill klienten ha droger nu och vill fortsätta med det. Detet är 

orationellt, har inga begränsningar eller hämningar, vilket resulterar i att klienten utan 

eftertänksamhet och valfrihet brukar drogen. Därmed anses klienten vara kidnappad av 

drogen som i citatet ovan. En klient som en gång blivit beroende kan dock bli drogfri och det 

sker när jaget återigen tar över kontrollen. Däremot kommer en klient som en gång blivit 

drogberoende, alltid vid drogbruk tas över och styras av detets behov och lust av drogen, 

vilket gör att klienten måste vara drogfri hela livet för att inte ta ett återfall (Freud, 1955).  

 

7.2 Syn på återfall 

Alla behandlare ser ett återfall som ett normalförlopp, att det är en del i processen till ett 

drogfritt liv. De menar att det är ytters få klienter som inte tar ett återfall, då vägen till 

drogfrihet är lång och svår. Utifrån Trulssons (2003) resultat uppmärksammas just vikten av 

att behandlarna har ett accepterande och förstående förhållningssätt gentemot klienternas 

problem samt om de skulle ta enstaka återfall.  

 

Man måste ju för fan vara realist, det förekommer hos både alkoholister och narkomaner, 

framförallt narkomaner förekommer återfall. Det gör det, det är ju processen 

(Sjukdomsinriktad modell, dygnsvård).  
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Men vad ett återfall är förklarades olika mellan behandlarna och de använde olika begrepp för 

att namnge det. De begrepp som de valde att använda var snedsteg, totalt återfall, bakslag, 

fortsatt missbruk/återgång, återfall, eller en process. Ett snedsteg är när klienten återfaller till 

tidigare drogbruk under ett kortare tillfälle, väljer att inte fortsätta och återgår därmed till 

behandling igen. Ett totalt återfall är när klienten väljer att fortsätta under en längre period, 

och ses därför som mer allvarligt än ett snedsteg. Ett bakslag är när klienten återfaller till 

tidigare drogbruk oavsett om det är en kort eller långvarig period, allt är ett bakslag. Fortsatt 

missbruk/återgång beskrivs som att klienten har varit drogfri under en kort period, vilket gör 

att det inte har skett en riktig tillfriskning innan den återgår till tidigare drogbruk. När 

individen fortsätter missbruka eller tar en återgång ses det som mindre allvarligt, eftersom 

klienten inte har varit drogfri inombords. Till skillnad från fortsatt missbruk/återgång ses 

istället återfall som mer allvarligt, eftersom klienten har skaffat sig ett nytt liv utan droger, ett 

sunt leverne, men än dock trillar tillbaka till drogbruk. Att återfallet ses som mer allvarlig, kan 

ha att göra med att ju längre tid som går, desto mer stabila har det visat sig att klienter blir i 

sin drogfrihet (Kristiansen 1999). Återfall kan även ses som en process där att återfall inte 

bara sker, utan att det är en process av t.ex. händelser eller känslor som resulterar i att klienten 

slutligen tar ett återfall.  

 

Min tanke är att det är en lång fas som till stor del försiggår omedvetet. Innan återfallet 

plötsligt händer. Och då är det egentligen inte som en blixt från klar himmel när man tittar på 

det sen. Utan det fanns saker som ledde fram till det (Beteendeinriktad modell, öppenvård).    

 

Ett återfall kan utifrån den psykodynamiska teorin tolkas som om att klienten under den 

drogfria perioden styrs av ett starkt jag. Jaget kan kompromissa mellan detets behov och 

överjagets krav. Jaget kan stå emot detets retningar och lust efter drogen, lyssnar mer på 

överjaget och handlar på ett rationellt och förnuftigt sätt. Klienten kan hantera sin situation 

och är drogfri. När ett återfall är ett faktum har inte klientens jag kunnat stå emot lusten av 

drogen och detet har återigen tagit över klientens liv. Detet styr igen vilket gör att klienten 

inte längre handlar på ett förnuftigt och rationellt sätt. Om jaget åter lyckas bli starkare, kan 

den bemästra behovet av direkt tillfredställelse och lust efter drogen. Jaget styr klientens liv 

igen och överjaget får klienten att inse att återfallet var felaktigt och blir medveten om 

konsekvenserna. Det gör att klienten lyckas ta kontrollen igen, lyckas avbryta sitt återfall, 

lyckas bli drogfri och kanske därmed återgår till behandling (Freud, 1955).  
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Utifrån den behavioristiska teorin kan ett återfall tolkas som om klienten innan återfallet har 

lärt sig nya beteenden, där den hanterar sin tillvaro, olika stimuli (olika situationer i sin 

omgivning) och respons (känslomässig reaktion) på ett annat sätt, än att använda droger. När 

ett återfall är ett faktum återgår klienten till gamla beteenden (betingningar), vilket innebär att 

klienten återigen hanterar sin tillvaro på ett skadligt sätt som tidigare (Watson, 1970).  

 

7.3 Hantering av återfall 

Ett återfall hanteras av alla behandlare som ett läromoment, där de tillsammans med klienten 

analyserar och gör en djupdykning i återfallet. Behandlarna diskuterar vad det var som hände 

innan återfallet, vilken tanke som väcktes och vad var det som triggade igång det etc. Med 

hänsyn till att klienten sedan ska kunna använda sig av de lärdomar den fått av återfallet, för 

att sedan kunna bryta eller förhindra ett återfall i framtiden.  

 

Vad var det som gjorde att tanken väcktes i huvudet av att längtan för att dricka och så lär 

man sig att hantera det. Det kan ju innebära att man nästa gång kanske inte kör förbi 

systembolaget, för då bli man påmind när jag ser den där skylten, att det var ju det som 

väckte tanken. Så man lär sig av misstaget kan man säga (Beteendeinriktad modell, 

öppenvård). 

 

Vi kan även urskilja en större toleransnivå när det gäller hanteringen av återfall inom 

öppenvården i jämförelse med dygnsvården. I öppenvården är klienten välkommen tillbaka 

trots ett återfall, däremot tar inte behandlarna emot klienten för samtal när den är 

drogpåverkad, utan hänvisas då tillbaka när den är drogfri. Se hur en behandlare beskriver det:  

 

Något som är viktigt är att klienten ska känna att den blir accepterad trots återfallet, att man 

inte slänger ut den. Att det ger någon slags trygghet att vi finns kvar och att vi kan jobba med 

det (Beteendeinriktad modell, öppenvård).  

 

Inom dygnsvården, har de mer restriktiva regler när det gäller återfall, där klienten blir 

utskriven direkt och är efter en viss period välkommen tillbaka.  
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Dricker man på …. eller i ….. under inskrivningen här så blir man utskriven direkt. Då får 

man komma hem och vara hemma en månad kanske. Åker man hem på permission och man 

tar sig ett bakslag hemma, så har man en vecka. För vill man verkligen komma tillbaka, det 

är så vi resonerar, då kan man verkligen jobba på det. Man kan gå in på en avgiftning igen 

och få hjälp och då är det helt okey (Beteendeinriktad modell, dygnsvård). 

 

7.4 Återfallsprevention 

I det preventiva arbetet fokuserar behandlarna främst på att kartlägga vilka problemområden 

klienten har som den ska jobba vidare med för att kunna förändra sin situation. Klienternas 

problemområden kan se olika ut, då missbruksproblematiken och vilka konsekvenser det har 

gett, skiljer sig åt emellan klienterna.  

 

Alltså vad är det jag behöver förändra för att få det jag vill? Alltså det andra livet. Jo då 

måste jag ju sluta med att vara kriminell exempelvis och så vidare. När man har ringat in de 

problemområden, så görs en behandlingsplan upp (Beteendeinriktad modell/dygnsvård).  

 

En central del i det preventiva arbetet är att behandlaren tillsammans med klienten kartlägger 

olika risksituationer som kan innebära en ökad risk för återfall. Klienten ska lära sig hantera 

eller undvika de olika risksituationerna för att förhindra återfall. Enligt forskning kan en hög 

risk vara droger (begär, sug), ett visst beteende, platser (barer) eller händelser (Witkiewitz & 

Marlatt, 2004). En del behandlare arbetar även med att hjälpa klienten att lära känna igen sina 

egna återfallssignaler som visar sig genom ett förändrat beteende. Det kan t.ex. vara att 

klienten blir orolig, rastlös, visar ilska eller går tillbaka till gamla beteenden, som kan vara att 

klienten åter börjar umgås med aktiva missbrukare. Genom att klienten får kunskap om de 

olika signalerna kan den förhindra återfall.   

 

För gör man det, då får man alltså en chans att styra bort. Nej fan, nu är jag på fel väg här, 

nu får jag börja tänka igen och så vidare (Sjukdomsinriktad modell, dygnsvård). 

 

En annan central del i det preventiva arbetet är förändra klientens tankar, genom att klienten 

får hjälp att jobba med sin skuld, skam, sitt självförtroende och sin självkänsla. Många 

klienter går ofta in i behandling med mycket skuld och skamkänslor, det kan vara på grund av 
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de skador de har förorsakat under sitt missbruk mot t.ex. sin familj, brottsoffer eller andra runt 

omkring. Enligt Kristiansen (1999) kan skam och skuld få personer att känna ambivalens i sin 

drogfrihet (ibid). Därför är det viktigt att klienterna får hjälp och vägledning till att hantera de 

känslor som skam och skuld kan innebära, att de blir hanterbara och att det går att leva med 

dem. 

 

Går man härifrån med lika hög skuld och skamkänsla som när man gick in i behandlingen, då 

kommer man inte vara nykter och drogfri (Sjukdomsinriktad modell, dygnsvård).   

 

Det är även viktigt att hjälpa klienten att bygga upp och stärka sitt självförtroende och 

självkänsla som ofta är dåligt hos missbrukande personer.  

 

De betraktar sig själva som, utåt har man alltid en mask, men inåt betraktar de sig själva som 

världen sämsta människor. Utan någon som helst självtillit, bara dåliga människor, jag är en 

dålig människa (Sjukdomsinriktad modell/ öppenvård). 

 

Det är viktigt att hjälpa klienten att se sina tillgångar, vad den är bra på, att inge hopp och att 

få klienten att se sig själv på ett positivare sätt, än att se sig själv som t.ex. en dålig människa. 

Forskning har visat att högre självkänsla ger bättre resultat inom alkoholbehandling, i både 

sluten och öppenvård (Witkiewitz & Marlatt, 2004). 

 

Vidare är det också viktigt att klienten får kunskap om hur ett beroende utvecklas, vad ett 

beroende innebär och vad ett återfall är. Utifrån att behandlarna ser beroende som en sjukdom 

försöker de få klienten att inse att den har en beroendesjukdom, att den inte ansvarig för att ha 

utvecklat sin sjukdom, men ansvaret att förändra sin situation ligger hos klienten. Det är också 

viktigt att få klienten att förstå att dennes handlingar beror på sjukdomen. Att få klienten att 

inse att det är drogen som har skapat beteendet och det är därför klienten har gjort saker mot 

sin etik, moral och värderingar. 

 

Du måste förstå att, det är inte du egentligen, det här är ju drogen, som skapar den här 

besten. Där jaget får backa tillbaka och beroendepersonen tar över mer och mer 

(Sjukdomsinriktad modell/dygnsvård)  
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Genom detta kommer klienten kunna förstå sig själv bättre, vad den upplever och varför den 

har handlat på ett speciellt sätt under sitt missbruk. Forskning har visat att det är viktigt att 

klienten får en förklaring till varför den har missbrukat för att inte återuppta sitt drogbruk 

(Kristiansen, 1999).  

 

Om vi ska tolka det preventiva arbetet utifrån den psykodynamiska teorin arbetar behandlarna 

med att försöka minska klientens det och därmed förstärka jaget. Med ett starkare jag kan 

klienten kompromissa mellan detet och överjagets krav på ett bättre sätt. Genom att stärka 

jaget ökar klientens självkänsla och självförtroende, klienten blir tryggare i sin drogfrihet och 

kan lättare hantera olika risksituationer och återfallssignaler. Jaget kan då bättre samordna 

mellan detets krav, som säger att personen ska ta droger och överjaget som säger att klienten 

inte får och inte ska ta droger i olika situationer. Eftersom ett starkt jag följer 

realitetsprincipen kan den undvika detets behov och istället lyssna mer på överjaget som 

synliggör drogbrukets negativa konsekvenser och vad som händer när vi missbrukar. Ett 

sådant samspel mellan detet, jaget och överjaget gör att klientens handlingar blir mer 

rationella, förnuftiga och olika situationer blir mer hanterbara. Det är just detta samspel, som 

behandlarna arbetar med att skapa hos klienten. Klienten avstår därmed från droger och inser 

de negativa konsekvenserna ett drogbruk ger (Freud, 1955). 

 

Om vi ska tolka det preventiva arbetet utifrån den behavioristiska teorin arbetar behandlarna 

med att hjälpa klienten att förändra eller ersätta inlärda beteenden (betingningar) som har 

skapats av den yttre miljön. Klienten har under sin livstid lärt sig att reagera (respons) på olika 

stimuli (situationer) i sin omgivning, vilket har lett till felaktiga eller skadliga handlingar, 

genom att ta till droger. Behandlaren ska tillsammans med klienten kartlägga vilka stimuli och 

vilken respons som upprätthåller beteendet, exempelvis genom att kartlägga olika 

risksituationer (stimuli) som kan vara problematiska och som leder till en viss respons, som 

ökar risken för återfall. Genom att få en bild av vilka dessa är, kan klienten lära sig att hantera 

dem på ett annat sätt och undvika återfall och på så sätt kan ett nytt beteende skapas och 

klienten avstår därmed från att ta till droger (Watson, 1929).  
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8. Sammanfattning  

Efter att vi har sammanställt vårt resultat har vi sett att våra frågeställningar har blivit 

besvarade. För att ta del av redogörelsen och tolkningen av materialet samt dess koppling till 

teori och tidigare forskning, hänvisas läsaren till ovanstående kapitel. 

 

Vilka uppfattningar finns det kring vad ett återfall är? 

Det dominerande mönstret är att alla behandlare ser återfall som ett normalförlopp, att det är 

en del i processen till ett drogfritt liv. Det är inte ovanligt, då vägen till drogfrihet är lång och 

svår. Men vad ett återfall är förklarades olika mellan behandlarna och de använde olika 

begrepp för att namnge det. De begrepp som de använde var snedsteg, totalt återfall, bakslag, 

fortsatt missbruk/återgång, återfall, eller en process. Alla de olika begreppen står för att en 

klient är drogfri och återigen brukar någon drog, men innebörden av de olika begreppen ser 

lite olika ut.  

 

Hur kan ett återfall hanteras? 

Det dominerande mönstret bland behandlarna är att de ser ett återfall som ett läromoment för 

klienten. De anser att det är viktigt att tillsammans med klienten analysera vad det var som 

hände innan återfallet, vilka tankar som väcktes, vad som triggade igång återfallet etc. 

Följaktligen kan klienten använda sig av de lärdomar som återfallet gett för att i framtiden 

kunna förhindra återfall.  

 

Inom öppenvården kan vi urskilja en större toleransnivå när det gäller hanteringen av återfall i 

jämförelse med dygnsvården. I öppenvården är klienterna välkomna tillbaka vid ett återfall, 

däremot tar inte behandlarna emot klienter för samtal när de är drogpåverkade, utan då 

hänvisas de tillbaka när de är drogfria. Inom dygnsvården blir klienterna i stället utskrivna 

direkt vid återfall och är välkomna tillbaka efter en viss tid.  

 

Hur kan det preventiva arbetet gå till? 

I det preventiva arbetet, fokuserar behandlarna främst med att kartlägga vilka 

problemområden klienten har, som den ska jobba vidare med för att kunna förändra sin 

situation. Behandlarna kartlägger även tillsammans med klienten vilka risksituationer och 

återsignaler som finns. Vissa behandlare arbetar även med att förändra klienternas tankar, 
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genom att klienten får hjälp att jobba med sin skuld, skam, sitt självförtroende och sin 

självkänsla. Behandlarna ger även kunskap om hur ett beroende utvecklas, vad ett beroende 

innebär och vad ett återfall är. Det preventiva arbetet går ut på att få klienten att inse att den 

har en beroendesjukdom, att den därmed inte är ansvarig för sin sjukdom eller sitt handlande 

under sitt missbruk men att den själv är ansvarig att förändra sin situation.  

 

9. Diskussion  

Utifrån vårt resultat kan vi se att det finns en rad olika benämningar och förklaringar till vad 

ett återfall är. Vi tycker det är en intressant iakttagelse att det finns så många olika 

förklaringar/ benämningar av återfall, det vi frågar oss är om det kan påverka vården och 

bemötandet av klienterna vid ett återfall?  

Vi kan även se att det finns en öppenhet och förståelse kring återfall, då samtliga behandlare 

ser återfall som ett normalförlopp, det är normalt, en del i processen till ett drogfritt liv. 

Återfall ses även som ett läromoment, där analysen av varför återfallet skedde, kan bli till 

hjälp för klienten i framtiden, framförallt för att undvika ytterligare ett återfall. Men något 

som vi tycker kan diskuteras är om behandlarnas inställning till återfall inom dygnsvården går 

emot deras sätt att hantera ett återfall. Samtidigt som de ser återfallet som ett normalförlopp 

och ett läromoment är ändå klienten tvungen vid återfall att lämna behandlingshemmet under 

en viss period. Vi har förståelse för sådana restriktioner, då reglerna på behandlingshemmen 

antagligen måste vara tydliga. Med andra ord, “här får klienterna inte ta in eller använda 

droger”. Men vi tycker ändå att det är värt att lyfta och reflektera mer kring, det vill säga, om 

de ser återfall som ett läromoment varför fångas klienterna inte upp under behandlingen vid 

återfall? Istället för att klienten tvingas lämna under en viss period, vilket kanske kan innebära 

att klienten hamnar djupare i sin drogproblematik.  

 

I teorin finns det en hel del olikheter mellan den sjukdomsinriktade modellen (12- 

stegsmodellen) och den beteendeinriktade modellen (kognitivbeteende terapi), exempelvis har 

de skilda utgångspunkter på vad ett beroende är och hur de arbetar i behandlingen. De har 

även olika teoretiska grunder som har olika utgångspunkter på vad ett mänskligt beteende är. 

Den sjukdomsinriktade modellen präglas av en psykodynamisk grund som utgår ifrån att ett 

beteende påverkas av funktioner i vårt inre medan den beteendeinriktade modellen utgår ifrån 

den behavioristiska teorin som ser ett beteende som inlärt. I vårt resultat har det visat sig att 
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det inte har någon betydelse vilken modell och teoretisk grund behandlingen bygger på, då 

modellerna inte skiljer sig från varandra när det gäller synen på återfall, hanteringen av 

återfall samt hur det preventiva arbetet kan gå till. Med andra ord kanske det inte har så stor 

betydelse vilken modell klienten väljer för att få hjälp med att bli drogfri, eftersom det i vårt 

resultat har visat sig att den sjukdomsinriktade- och den beteendeinriktade modellen arbetar 

likadant med återfall och återfallsprevention. 

9.1 Vidare forskning  

Utifrån vårt resultat hade vi tyckt att det var intressant att i en större undersökning se om 

andra modeller med olika teoretiska grunder inom missbruksbehandling skiljer sig, eller om 

de arbetar likadant med återfall och återfallsprevention.  

 

Vidare hade det också varit intressant att undersöka dessa frågeställningar utifrån klientens 

perspektiv som är eller har varit beroende, som har genomgått eller är i en behandling, för att 

se hur de skulle beskriva vad ett återfall är? Hur de upplever och anser att ett återfall hanteras 

samt hur de tycker att det preventiva arbetet går till.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi heter Jonna Håkansson och Louise Hag och går Socionomprogrammet termin 6 på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi har påbörjat vårt examensarbete och vårt syfte är att utifrån 

behandlarens perspektiv, få förståelse för återfall och återfallsprevention. Vi har tänkt 

intervjua behandlingspersonal för att kunna besvara vårt syfte och därför undrar vi om … från 

… skulle kunna tänka sig ställa upp på en intervju som håller på i cirka 1-1,5 timme.  

 

För att värna om anonymiteten kommer vi i studien inte nämna någon av de intervjuade vid 

namn, inte heller vilket … utan bara att placeringen av … är i södra Sverige. Det som sägs 

kommer endast att användas i vår studie och uppgifterna kommer lagras så att obehöriga inte 

kan komma åt uppgifterna. 

 

Vi kommer att kontakta er i dagarna, för att se om det finns något intresse av att delta.  

 

Vid frågor kan ni kontakta oss på:  

Mail: Jonna19@hotmail.com 

Telefonnummer: 0733 821 808 

 

Med vänliga hälsningar 

// Jonna Håkansson & Louise Hag 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Återfall  

1. Vi är intresserade av att få veta mer om fenomenet återfall. Kan du som behandlare 

beskriva för oss vad ett återfall är och olika aspekter kring det? 

 

Hantering 

1. Vi är intresserad av att få veta med om hur återfall kan hanteras. Skulle du vilja berätta 

om hur ni hanterar återfall under behandling? 

 

Prevention 

1. Vi är intresserade av att veta mer om återfallsprevention. Kan du berätta lite om hur 

det preventiva arbetet kan gå till? 

2. Vad uppfattar du är viktigt att ta hänsyn till i det preventiva arbetet? 

 

Utifrån det vi har tagit upp är det något annat som du skulle vilja berätta om?  

 

 


