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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Droger är någonting som funnits under en lång tid. Många använder droger som 

hjälp mot olika psykiska problem och detta påverkar fysiken, psyket och det sociala livet på 

ett negativt sätt. Det finns en okunskap om missbruk inom vården. 

Syfte: Att belysa hur personer med tidigare missbruksproblematik upplever att de kunnat få 

stöd för att förhindra och avsluta sitt missbruk. 

Metod: En intervjustudie med fyra män och tre kvinnor med avslutat missbruk. Vid analys av 

material användes Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 

Resultat: Samtliga informanter upplevde att deras otrygga bakgrunder med brist av stöd och 

närhet från föräldrarna var en anledning till deras låga självkänsla och därmed deras 

missbruksdebut. De upplevde stora brister i vården vad gällde stöd och hjälp för att kunna 

avsluta missbruket.   

Slutsatser: Informanterna upplevde brister i vården som gjort att de inte fått det stöd och 

hjälp de var i behov av. Författarna till studien anser att en förbättring av vården behövs för 

att kunna stödja missbrukare och ge dem de rätta verktygen för att kunna avsluta missbruket. 

Det finns även ett behov av en större förståelse för missbrukares livsvärld och orsak till 

missbruk då de negativa attityder inom vården kan komma påverka kvalitén på den hjälp som 

ges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INNEHÅLL 

 

INLEDNING    1 

BAKGRUND    1 

Historik     1 

Vad är missbruk?    1 

Samhällskostnad    2 

Orsaker till missbruk    2 

Missbrukets kroppsliga påverkan   2 

Missbrukets sociala påverkan   2 

Vårdpersonalens upplevelser   3 

Tidigare forskning    3 

TEORETISK REFERENSRAM  3 

Livsvärld     4 

Lidande och välbefinnande   4 

Skam och skuld    4  

PROBLEMFORMULERING   4 

SYFTE     5 

FRÅGESTÄLLNINGAR   5 

METOD     5 

Datainsamling    5 

Urval     5  

Intervju     6 

Analys     6 

Etiska överväganden    7 

RESULTAT    7 

Avsaknad av stöd under barndomen   7 

Följder av barndomen    8 

Konsekvenser av bristande stöd   8 

Insikt till förändring    9 

Avsaknad av stöd i vården   9 

DISKUSSION    11 

Metoddiskussion    11 

Resultatdiskussion    13 

Slutsatser     16 

REFERENSER    17 

 



 
 

BILAGOR 
   1. Informationsblad till deltagare av intervju 

   2. Intervjuguide 

   3. Analysförfarande



1 
 

INLEDNING 
 

Under vår utbildning har undervisningen kring missbruk och dess problematik varit näst intill 

obefintlig och vi har därför kommit till insikt om att kunskapen kring missbruksproblematik 

bland nuvarande sjuksköterskor är bristfällig. Fördomar om och kring missbruk är vanligt och 

många känner inte till bakomliggande orsaker till detta. Missbruk är även något som flertalet 

på något sätt tar avstånd till och känner rädsla för. Denna rädsla anser vi kan medföra att 

missbrukare inte får det stöd och den hjälp de är i stort behov av för att kunna avsluta 

missbruket. Vår förhoppning med studien är att öka kunskapen och förståelsen kring 

missbruksproblematiken och det stöd som kan ges. 
 

 

BAKGRUND 
 

I dagens samhälle finns en rad olika missbruk, detta är något många kommit i kontakt med på 

ett eller annat sätt. Det är ett ämne som det inte skrivs eller talas om öppet, trots att det i 

många fall skulle behövas. Missbruk är någonting som associeras med kriminalitet och socialt 

utanförskap. Missbrukare anses vara en svår grupp att behandla och ta hand om (Meier, 

Donmall, Barrowclough, McElduff & Heller). I studien kommer begreppet ”missbruk” att 

användas och syftar då till alkohol- och narkotikamissbruk, samt begreppet ”droger” som 

syftar till alkohol och narkotika. 

 

Historik 
Droger har funnits lika länge som människor existerat, vin användes redan så tidigt som 5000 

år f.Kr. Under samma tidsperiod odlades och användes både cannabis och kokablad för sina 

olika användningsområden. Cirka 1600 år f.Kr. upptäcktes opium som kom att användas tack 

vare sina psykoaktiva egenskaper då de verkade bland annat lugnande och smärtstillande. 

Utifrån opiumfröna utvanns morfinet som fick sitt genombrott då injektionssprutor började 

produceras. Droger har kommit att spridas över hela världen (Courtwright, 2003).  

 

Vad är missbruk?  

Enligt nationalencyklopedin (2012) är missbruk en överdriven konsumtion av exempelvis 

alkohol, narkotika, mat, tobak och läkemedel. Droger sätter igång hjärnans belöningssystem, 

stimulerar affektiva tillstånd och är beroendeframkallande (Shindler, Thomasius, Petersen & 

Sack, 2009). Idag finns det en rad olika droger, dessa är bland annat alkohol, amfetamin, 

kokain, hasch, marijuana, ecstasy, heroin och LSD. Samtliga droger, förutom alkohol, är 

olagliga i dag (CAN, 2010). Missbruk leder till funktionsnedsättningar så som 

koncentrationssvårigheter, minnesproblem och därmed lidande (Nordström & Andréasson, 

2011). 

 

DSM-IV är ett internationellt klassifikationssystem som är utvecklat av American Psychiatric 

Associsation (APA). DSM-IV innehåller fyra olika kännetecken under benämningen missbruk 

och är även kriterier för en missbruksdiagnos. Dessa är ” upprepad användning av alkohol 

eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan 

eller i hemmet” och ” upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, 

exempelvis vid bilkörning eller i arbetslivet”. Den innehåller även ” upprepade kontakter med 

rättsväsendet till följd av missbruket” samt ” fortsatt användning trots återkommande 

problem”. Endast ett av föregående kriterier behöver infrias för att missbruk skall ges som 

diagnos (Martin, Chung & Langenbuscher, 2008).  
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Samhällskostnad 
Kostnaden för insatser kring missbruk bland vuxna kostade 30 miljarder kronor år 2003 i hela 

Sverige och endast 3 % av kostnaden var förbyggande insatser (Nordström & Andréasson, 

2011). År 2008 kostade missbruk 5.6 miljoner kronor per kommun i Sverige totalt 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

Både tillgängligheten och användandet av droger har ökat i Sverige sedan 1970-talet. Detta 

har medfört en ökning av drogrelaterade olyckor och sjukdomar. I dagsläget ses inte en 

minskning på missbruket, snarare en ökning, och kostnaderna ligger på miljonbelopp (CAN, 

2010).   

 

Orsaker till missbruk 

Missbruk har visat sig kunna användas som en självmedicinering mot bland annat 

känslomässig stress och ett redskap för att försöka hantera upplevelsen av bristande kontroll. 

Många använder droger som hjälp mot olika psykiska problem. Effekterna personer söker i 

droger kan paradoxalt nog få motsatt effekt och istället öka de tillstånden de vill försöka 

lindra (Azmitia, 2001). Med hjälp av drogerna försöker välbefinnande upplevas i livet 

(Goldberg, 2010). Riskerna för missbruk ökar vid svåra personliga trauman och vid långvarig 

psykisk sjukdom. Mellan 50-90% av personer under behandling av missbruk har varit med 

om en eller flera traumatiska händelser under sitt liv (Heffner, Anthelleni & Blom, 2011). 

Wiklund (2008) skriver att dessa upplevelser kan skapa ett lidande som personen försöker 

lindra genom drogernas ruseffekt. Således kan sägas att missbruk är en multifaktorell sjukdom 

(Ibid.). 

 

Missbrukets kroppsliga påverkan 

Droger aktiverar hjärnans belöningssystem som gör att ämnet dopamin ökar genom att dess 

nedbrytning hämmas. Drogorsakat utsläpp av dopamin har en positiv effekt på humöret och 

ger en känsla av välbefinnande och lust. Efter ett tags missbrukande blir hjärnan mindre 

känslig och därmed krävs mer droger för att uppnå rus igen, detta benämns tolerans. 

Missbruket minskar även storleken på hjärnan och skadar funktionerna, detta har framförallt 

en negativ inverkan på inlärningsförmågan och minnet. Under ungdomsåren är dessa 

hjärnfunktioner extra känsliga för drogers effekter (Bava & Tapert, 2010; Häggkvist, 2009). 

Trots avslutat missbruk kvarstår skadorna i hjärnan lång tid efteråt (Goldberg, 2010). 

Drogerna medför förändringar i hjärnan som gör det svårt att motstå drogen och personen 

med aktuellt missbruk har inte längre kontroll över drogen. Ett flertal studier visar att 

missbruk ger hälsoproblem och kroppsliga symtom så som trötthet, huvudvärk, buksmärta och 

viktförlust (Danielsson, 2011). Missbruk kan leda till andra fysiska sjukdomar, så som 

fettlever, hepatit, högt blodtryck, stroke, hjärtsjukdomar samt endokrina sjukdomar (Kay, 

Taylor, Barthwell, Wichelecki & Leopold, 2010). Det finns även ett samband mellan 

missbruk och dålig munhälsa (D’amore et al., 2011).  

 

Missbrukets sociala påverkan 
Missbruket påverkar inte bara den som brukar utan även familj och människor i dess närhet. 

Många gånger orkar eller vill inte familjemedlemmar ta upp missbruket då de är rädda för att 

en konflikt skapas som medför en negativ stämning. Även våld inom familjen är ofta en 

konsekvens av missbruket. Barnen i familjen påverkas negativt och upplever ofta rädsla, ilska, 

ångest och dåligt självförtroende. Det finns även en stor risk att barn till missbrukande 

föräldrar gör sämre ifrån sig i skolan och själva utvecklar ett missbruk. Undersökningar har 

visat att missbrukande ungdomar ofta skiljer sig från andra ungdomar vad gäller trivsel i 

skolan, skolkning och betyg (Gruber & Floyd, 2006). Det är inte bara familjen som påverkas 
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utan arbetslöshet kan vara en negativ effekt utav missbruket men även en orsak till missbruk 

(Goldberg, 2010). Studier visar att människor i samhället undviker personer med 

missbruksproblematik och upplever en rädsla gentemot dem (Kelleher, 2007). 

 

Vårdpersonalens upplevelser 
Missbruk och droger är ett inslag i samhället, således blir det därför en del av sjukvården. Att 

vårda någon som missbrukar kan vara tungt men även krävande psykiskt och många 

sjuksköterskor anser att de inte har tillräcklig kunskap kring ämnet. Trots att flertalet av 

personer med missbruksproblematik har både sociala och medicinska hälsoproblem så söker 

de inte frivilligt hjälp för att avsluta missbruket (Ford, Bammer & Becker). Det är när 

personerna söker hjälp för sina fysiska problem baserade på missbruket som 

sjukvårdspersonal bör uppmärksamma detta. Att identifiera och belysa problemet som 

vårdpersonal kan hjälpa att sänka de höga kostnaderna inom sjukvården och samhället som 

missbruket står för idag (Kay et al, 2010).  

 

Studier visar (Kelleher, 2007) att sjuksköterskor upplever själva att de ofta ha en 

moraliserande, pessimistisk och allmänt negativ inställning gentemot missbrukare. 

Sjuksköterskorna ansåg att de saknade kunskap och/eller kliniska färdigheter. Förutfattade 

meningar och negativa attityder påverkar kvalitén på vården. I framtiden kommer 

sjuksköterskan få vårda allt fler missbrukare, eftersom antalet missbrukare ständigt ökar 

(Ibid.). 

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att vårdpersonals kunskaper om drogmissbruk är bristande. 

Vårdpersonal upplever obehag och svårigheter med att arbeta med missbruk och har ofta 

negativa åsikter om dessa. Resultat visar på att de negativa attityderna och osäkerheten spelar 

en stor roll vid identifiering och tidig insättning av åtgärder mot missbruk (Kelleher, 2007; 

Mclaughlin, Mckenna, Leslie, Moore & Robinson, 2006). Undersökningar som gjorts bland 

annat i Sverige visar på att missbrukare oftast haft en svår barndom som är viktig att ha i 

åtanke. Det finns även samband mellan missbruk och otrygga familjeförhållanden, som i sin 

tur är relaterat till känslomässiga svårigheter samt svårigheter att hantera krävande situationer 

i vardagen (Shindler et al., 2008).  

 

Det finns en stor brist på forskning inom området missbruk framförallt från ett 

missbrukarperspektiv då den största delen av forskningen utgörs av ett sjukvårds- eller 

samhällsperspektiv. Trulsson och Segraeus (2011) tar upp att det även behövs mer forskning 

utifrån ett familjeperspektiv och därmed även ett barnperspektiv. Forskningen är fram för allt 

bristfällig när det gäller kvinnors missbruk (Ibid.). Forskningens fokus ligger i dagsläget 

framförallt på att identifiera riskfaktorer till missbruk och endast ett fåtal studier har fokus på 

missbrukets skyddsfaktorer och hur missbruket därmed kan förbyggas (Danielsson, 2010; 

Stolle, Stappenbeck, Wendell & Thomasius, 2011; Trulsson & Segraeus, 2011; Pirskanen, 

Pietilä, Halonen & Laukkanen, 2006).  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Ända sen tidernas begynnelse har det funnits vårdande, det har varit aktuellt så länge 

människor funnits. Vårdvetenskapen skapar lärdom om vårdandet, det är även ett 

konsensusbegrepp som innefattar människan, hälsan, världen/omgivningen och vårdandet 

(Wiklund, 2003). Vårdvetenskap är en autonom vetenskap som har patienten i fokus där målet 
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är att stärka och stödja hälsa. Detta innebär att patientens perspektiv på sin egen hälsa och 

vårdandet är vårdvetenskapens teoretiska utgångspunkt (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). Inom vårdvetenskapen existerar några begrepp som syftar till att 

klarlägga patientperspektivet, dessa är livsvärld, lidande/välbefinnande, subjektiv kropp och 

vårdrelation. Författarna till föreliggande studie har valt att beskriva valda delar som anses 

relevanta för studien närmare. Då syftet är att belysa missbrukares upplevelser används ett 

vårdvetenskapligt synsätt där hela människan ses som en oreducerbar helhet. 
 

Livsvärld 

Livsvärldsteorin utgör vårdvetenskapens grunder. Livsvärden är den sanna världen människan 

lever i och är den verklighet hon upplever genom sin kropp. Ett livsvärldsperspektiv innebär 

att försöka förstå hela människan och den värld hon existerar i. Livsvärlden är personlig och 

unik där människan ses som expert på sig själv. Livsvärld är relationen mellan den upplevda 

världen och människan och utan måste ses utifrån ett helhetsperspektiv. I livsvärlden finns 

hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. För att kunna ge god vård krävs förståelse för hela 

människan och därmed hela hennes/hans livsvärld. Att ha patientfokus innebär att ha 

livsvärlden som grund (Dahlberg et al., 2003). 

 

Lidande och välbefinnande 

Lidande är en inre process, och inte bara symtom som kan ses med blotta ögat. Lidande kan 

uppstå vid upplevelse av att ha förlorat sig själv men det kan också vara en förnimmelse av att 

tappa kontrollen. Den lidande människan kan ha svårigheter att berätta om sitt lidande för 

andra, detta kan leda till att denne tystnar och sluter sig från andra. Människan med ett lidande 

kan uppleva sig som avgränsad från andra men även obekant (Wiklund, 2003). Hot mot 

människans tillvaro och avsaknaden att fullfölja olika uppdrag i det sociala kan skapa något 

författaren Katie Eriksson (1994) kallar livslidande. Det innebär att man som människa har ett 

lidande anslutet till att leva och att vara en person bland alla andra människor (Ibid.) 

 

I livsvärlden står lidande och välbefinnande i relation till varandra. Lidande och 

välbefinnande är någonting som kan upplevas var för sig, men det kan även erfaras samtidigt. 

Välbefinnande är något subjektivt, som bara människan själv kan förklara. Människor kan 

uppleva välbefinnande trots sjukdom, att livet ändå är värt att leva (Dahlberg et al., 2003).  

 

Skam och skuld 
Skam finns på många olika sätt i lidandet. Skam betyder enligt fornsvenskan ”skada” och 

skamkänslan är att människan är skadad, att hennes värdighet är kränkt. Skam kan uppkomma 

då kontakten med andra människor riskerar att tappas. Denna skam kan uppstå då vi inte 

känner oss accepterade och älskade av andra människor. När vi känner skam drar vi oss undan 

eller försöker på olika sätt försvara oss mot den. Detta innebär att vi skapar en distans till 

människor i vår närhet. Skuld är förknippat med skam och genom att dra sig undan och fly 

från lidandet kan skuld uppstå (Wiklund, 2003). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

I dagens samhälle finns stor okunskap kring ämnet missbruk. Det associeras med kriminalitet 

och utanförskap. Droger är någonting som funnits under lång tid, och har kommit att spridas 

över hela världen. Missbrukets baksidor kan förväntas att öka kostnaderna kring den vård som 

krävs. Droger aktiverar hjärnans belöningssystem och ökar toleransnivån, detta utvecklas då 

snabbt till ett beroende. Droger används oftast som självmedicinering och därmed är missbruk 
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en multifaktorell sjukdom. Missbruket är någonting som påverkar alla personer i omgivningen 

på ett negativt sätt och får ofta svåra konsekvenser. Sjuksköterskor kommer i sitt yrke möta 

personer med missbruk i allt större utsträckning. Tidigare forskning har visat på att det finns 

en stor okunskap och rädsla mot missbrukare hos vårdpersonal. Således är 

missbruksproblematiken någonting som bör uppmärksammas för att kunna stötta personer 

med missbruk och ge en rättvis vård. I denna studie önskar författarna att belysa vilket stöd 

som kan ges för att förhindra och avsluta missbruk.  

 

 

SYFTE 

 

Syftet är att belysa hur personer med tidigare missbruksproblematik upplever att de kunnat få 

stöd för att förhindra och avsluta sitt missbruk. 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Vad upplever personer med avslutat missbruk kunde ha hindrat dem från att börja missbruka? 

Hur upplever personer med avslutat missbruk att de kunnat få stöd/hjälp med att avsluta sitt 

missbruk? 

 

 

METOD 

 
Då syftet var att belysa hur personer med tidigare missbruksproblematik upplevde att 

möjligheterna till stöd för att förhindra och avsluta sitt missbruk ansågs en utformning 

inspirerat av den hermeneutiska vetenskapsteorin lämplig. I denna studie ansågs intervjuer 

och därmed en kvalitativ design var det mest adekvata tillvägagångssättet för att fånga upp 

livsvärlden så som den upplevdes av informanterna. Genom att lyssna på och försöka förstå 

människors livsvärld kan en förståelse för människors unika upplevelser och erfarenheter nås 

(Dahlberg et al., 2003).  

 

Datainsamling 
För att nå informanter till studien som lyckats bryta sitt missbruk togs kontakt med diverse 

organisationer som inriktar sig till missbrukare och de som tagit sig ur sitt missbruk. 

Ett bekvämlighetsurval användes som innebär att informanterna som väljs ut till studien är 

lättillängliga och uppfyller studiens syfte (Dalen, 2007). En förfrågan om besök via e-post 

skickades först ut till organisationerna och vid uteblivet svar togs kontakt med hjälp av 

telefonsamtal. Första organisationen som visade intresse bjöd in till besök, därför valde 

författarna att åka dit i ett tidigt skede för att presentera sig själva och syftet med studien. En 

organisationsansvarig person hjälpte till att välja ut lämpliga informanter till studien. 

 

Urval  

Önskan var att intervjua mellan sex till åtta informanter som tagit sig ur sitt missbruk. 

Intresset låg i att få tag på både män och kvinnor för att få så hög trovärdighet som möjligt. 

Inklusionskriterierna var följande; avslutat missbruk sedan 12 månader tillbaka, ålder mellan 

20-60 år, man eller kvinna. Exklusionskriterierna var; pågående missbruk, ålder yngre än 20 

år och äldre än 60 år. Slutligen kom fyra män och tre kvinnor med avslutat missbruk, mellan 

34-60 år, att ingå i studien. Thomsson (2002) skriver att det är syftet som styr hur många 
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deltagare till intervjuer som kan tänkas behövas. Det rimliga antalet informanter ger möjlighet 

till en fördjupning i frågeställningen och kunskapsutveckling där varje person leder till nya 

tankebanor och reflektioner (Ibid.). 

 

Intervju 

Informanterna kontaktades en vecka innan intervjun för tids- och lokalbokning. Innan 

intervjuerna startades delades skriftlig information ut om rättigheterna kring deltagandet i 

intervjun vilka var konfidentialitet, frivillighet kring deltagandet och rätten att när som helst 

bryta intervjun utan krav på att uppge orsak (Se bilaga 1) (Patel & Davidson, 2011). Detta 

kompletterades med muntlig information som även innehöll syftet med studien. Intervjuerna 

inleddes med att samla in bakgrundsinformation om informanterna såsom kön, ålder, ålder vid 

missbruksdebut och ålder vid avslutat missbruk. Datainsamling gjordes med hjälp av 

semistrukturerad intervjuteknik, i enlighet med Patel och Davidsson (2011). Vid 

semistrukturerade intervjuer ges informanterna möjlighet att tala öppet om sin livsvärld. Detta 

innebar att en inledande öppen fråga först ställdes där informanterna då gavs möjlighet att 

prata fritt om ämnet. Författarna använde sedan en intervjuguide med ämnesområden som 

skulle belysas (Se bilaga 2), vilket Polit och Beck (2010) rekommenderar.  

 

Intervjuerna ägde rum i en lugn omgivning, som informanterna valt, utan störande objekt och 

samtliga intervjuer spelades in. Intervjuerna tog emellan 30-60 minuter att genomföra. En och 

samma författare (CG) genomförde samtliga intervjuer då de skulle bli så homogena som 

möjligt. Den andra författaren (KS) fungerade som ett stöd under intervjuerna, förde 

anteckningar och ställde eventuella följfrågor till informanterna som ansågs viktiga att 

fördjupa i slutet av intervjuerna. Detta för att komplettera varandra, metoden kan även fungera 

lugnande på informanterna då det är två personer som lyssnar och analyserar (Thomsson, 

2002). Första intervjun utformades som en pilotstudie för att kontrollera att frågorna svarade 

på syftet. Efter en komplettering av intervjun inkluderas den i resultatet då intervjumaterialet 

var relevant och gav mycket god information om det aktuella syftet.  

 

Analys 
Dataanalysen genomfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys, analyserna görs för att upptäcka likheter och skillnader i de olika 

intervjumaterialen. Deras innehållsanalys har både en manifest och en latent analys. I studien 

valdes en manifest utgångspunkt på analysen då författarnas fokus låg på informanternas egna 

upplevelser, detta innebär att texten beskrivs via kategorier och underkategorier. Kategorierna 

är en redogörelse av innehållet från det som formulerats i texten (Ibid.).  

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och direkt efter varje intervju då materialet 

fortfarande var färskt i minnet och för att se om ny information var nödvändig att samla in 

från informanterna för att tydliggöra textinnehållet (Patel & Davidsson, 2011). Texterna lästes 

sedan noggrant igenom av båda författarna för att skapa en helhet och förståelse för 

innehållet. Därefter bröts texterna ned i delar för att få fram det väsentligaste med tanke på 

syftet (Ibid.). Meningsbärande enheter i texten så som ord, meningar eller stycken valdes ut ur 

de olika intervjuerna. Likheter och skillnader i textinnehållet jämfördes sedan. De 

meningsbärande enheterna kondenserades, kortades ned men det centrala innehållet i 

enheterna behölls. De kondenserade enheterna kodades och jämfördes sedan med varandra 

(Se bilaga 3). Därefter bildades teman och kategorier i relation till sammanhanget (Graneheim 

& Lundman, 2008). En noggrant genomförd analys resulterar i mer än en kategori där likheter 

och skillnader granskats. Det kan även visa på att intervjuerna haft en hög kvalité där syftet 

besvarats (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Etiska överväganden 
Denna studie har utifrån deltagarperspektiv präglats av frivillighet och anonymitet. Deltagarna 

har, både skriftligt och muntligt, informerats om studiens syfte och metod samt författarnas 

kontaktuppgifter med uppmaning att ta kontakt vid frågor. Innan intervjuerna genomfördes 

upprepades informationen om anonymitet och frivillighet, och deltagarna skrev på ett 

skriftligt samtycke (Se bilaga 1) efter säkerhetsställande att den givna informationen förståtts. 

Innan dess gavs även information om rätten att ta del av studiens resultat om så önskas 

(Akademi sydost Etikprövningskommitté, 2011; Helsingforsdeklarationen, 2008).  

 

Intervjumaterialet har avidentifierats och riskerna för att felaktigt återge det som informanter 

berättat har beaktats. För att garantera konfidentialitet har insamlad data förvarats så att 

obehöriga inte skulle få tillgång till materialet (Akademi sydost Etikprövningskommité, 

2011).  

 

Då informanterna får möjlighet att uttrycka sina åsikter kring syftet kan studiens resultat 

komma att vara användbart bland blivande och redan praktiserande sjuksköterskor. Resultatet 

kan även vara till gagn för aktiva missbrukare då sjuksköterskor får ökad kunskap kring hur 

stöd kan ges innan och under missbruk. Därigenom kan studiens nytta överväga eventuell 

skada för informanterna (Helsingforsdeklarationen, 2008). 

 

Författarna hade i åtanke att svåra och känsliga ämnen kunde komma att lyftas fram under 

intervjuerna och att detta kunde beröra både informanterna och författarna. Den eventuella 

förförståelsen har inte kommit att förvanska resultatet. 

 

 

RESULTAT  
 

Utifrån analysen av datamaterialet framkom tre kategorier och två subkategorier: Avsaknad 

av stöd under barndomen, Följder av barndomen, Konsekvenser av bristande, Insikt till 

förändring samt Avsaknad av stöd i vården. Subkategorierna är skrivna i kursiv stil. 

 

Avsaknad av stöd under barndomen 

Samtliga deltagare beskrev att en trygg uppväxt där barn fått veta att de duger, fått kärlek och 

bekräftelse leder till en stabil grund utan behov av att få detta genom till exempel droger. De 

påpekade vikten av en stabil grund som skapas av engagemang och stöd från vuxna, att ett 

barn hade behovet att bli sedd. En av informanterna uppgav att denne inte kunde tänka sig att 

ett barn som mår bra och växer upp i bra förhållanden börjar missbruka. 

 

”// att barnen alltså växer upp i en trygg miljö, där de blir sedda, där de blir 

bekräftade, där de kort och gott mår bra och de känns trygga liksom i familjen 

så att säga. Så händer det liksom inte.”  

                        (Intervju 4) 

 

Samtliga informanter uppgav att uppväxten som präglats av svåra familjeförhållanden och 

skapat osäkerhet, gjort att de känt sig otrygga som barn. De berättade om missbrukande, 

psykiskt sjuka, icke närvarande, skilda och avlidna föräldrar som kom att påverka dem med 

rädsla och otrygghet. Informanterna berättade om skilsmässor bland föräldrar som kom att 

påverka dem mer än de förmodade från början. Många av dem hade även föräldrar som var 

ständigt frånvarande på grund av arbete och upplevde att de inte fick trygghet i form av närhet 

och kärlek från föräldrarna, främst från fädernas sida.  
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”Och liksom, jag har aldrig suttit i min pappas knä, jag har aldrig fått några 

kramar, jag har aldrig dugt i hans ögon då och. Det är mer det här ’ungjävel 

vad har du fått huvudet till, att sätta mössan på?’ liksom.”  

                                           (Intervju 7) 

 

Icke närvarande föräldrar ledde till att minst en av informanterna upplevde att de inte hade en 

god kontakt med sin moder som de önskat. Deltagarna saknade stöd och möjlighet till en 

kommunikation med sina mödrar. Två intervjudeltagares fäder avled under barndomen, detta 

förde med sig att krav sattes på att de skulle bli vuxna tidigare, vilket de upplevde att de inte 

var redo för. En informant uppgav även att händelsen satte spår genom att denne upplevde 

rädsla att modern också skulle lämna familjen. En annan deltagare upplevde även att 

missbruket satte spår i de egna barnens tillvaro. 

 

Följder av barndomen 

Majoriteten av deltagarna uppgav att utsattheten i barndomen gjort att de hade sämre 

självkänsla under uppväxten. Detta medförde att de sökte bekräftelse utifrån för att fylla 

tomrummet de känt inom sig. Tomrummet förklarades som det som saknats under uppväxten, 

skapat av den sämre självkänslan som var ett resultat av barndomen. En av deltagarna 

berättade att denne upplevt drogerna som livräddande då drogerna fyllde tomrummet inom 

sig. Drogerna förde därmed med sig en känsla av helhet och gav dem även en form utav 

identitet de saknade. De fungerade som det stöd de saknat under uppväxten från vuxna i 

omgivningen. Samtliga informanter berättade att de använt sig av droger för att påverka sin 

personlighet genom att antingen få ett syntetiskt självförtroende eller genom att använda 

drogerna som ett lugnande medel. 

  

”// fan jag blev ju jättetuff och fick jättebra självförtroende när man gick på 

droger. Man känner ju sig så himla snygg och man är så himla rolig! Ja man 

tycker livet är så himla bra.”      

      (Intervju 2) 

 

Många informanter använde även sig av drogerna för att skjuta undan sina problem, för att 

inte behöva hantera de bakomliggande orsakerna. Vidare berättade en deltagare att drogerna 

användes som flyktväg från de delar av livet som upplevdes svåra att hantera. Flertalet av 

informanterna uppgav att de i sitt missbruk sökte sig till likasinnade och därmed fick det 

sociala sammanhang som saknades. En informant berättade att denne alltid känt sig utanför 

och annorlunda, men att missbruket gav en identitet och upplevde att drogerna hjälpte till att 

skapa nya kontakter. Detta upplevde även en annan intervjudeltagare då drogerna gav en ökad 

popularitet och personer sökte sig till denne för att få tag i dessa. 

 

Konsekvenser av bristande stöd 

Informanterna uppgav att de inte berättade om sitt missbruk för anhöriga då de inte vågade 

erkänna för sig själva att de hade bekymmer med missbruket. Detta efterföljdes av skam och 

skuld men som lindrades av förnekelse av problemen. En deltagare berättade att skammen och 

skulden kunde liknas vid en ryggsäck som behövde bäras med överallt, som en tyngd över 

axlarna. En informant berättade att denne hade tron om att kunna sluta med drogerna när som 

helst. Deltagarna uppfattade inte övriga droger utöver deras huvuddrog som ett missbruk, 

exempelvis uppger samma informant att det överdrivna alkoholintaget inte var ett missbruk då 

det inte var några droger i eget tycke. En informant berättade att missbruket ledde till 

kriminalitet som drevs av begären efter drogerna. Denne upplevde sig leva i ett mörker under 
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missbruket och såg ingen framtid längre. Intervjudeltagaren tyckte till slut att hela livet 

kretsade enbart kring drogen. Deltagarna berättade att när ansvaret tagits ifrån dem, till 

exempelvis att barn omhändertagits, ledde detta till att missbruket eskalerade. 

  

”Till slut blev jag av med ungarna // Och då blev jag av med allting. Och, eh, då 

behövde jag inte ta ansvar längre, för någonting längre.” 

      (Intervju 1) 

 

Insikt till förändring 
Hos deltagarna fanns erfarenheter av händelser, så som psykisk sjukdom, ultimatum och 

hemlöshet som ledde till en önskan om avslutat missbruk. De ansåg att det fanns en period i 

början av missbruket då nackdelarna kring drogen inte var många, men i efterhand började de 

sämre egenskaperna att träda i kraft. Det var under den första perioden få missbrukare hade 

motivation till avsluta sitt missbruk eftersom baksidorna av drogerna inte upplevdes som ett 

problem. Majoriteten av deltagarna ansåg att konsekvenserna av missbruket påverkade hela 

människan både fysiskt och psykiskt. Missbruket bidrog till att de kroppsliga behoven 

försummades, de mest basala hygienrutinerna glömdes bort. Flera intervjupersoner upplevde 

någon form av psykos eller sjuklig misstänksamhet. Ett par deltagare berättade att de hade 

förföljelsemani och upplevde att de blev ”spanade på” och resulterade i timmar bakom 

gardinerna i fönstret eller rädsla för flygplanens vita spår på himlen. Detta medförde att de 

började inse hur negativt missbruket kom att påverka dem. Flertalet informanter uppgav att de 

på ett eller annat sätt stött på gamla bekanta som lyckats bryta sitt missbruk. Dessa möten var 

något som öppnade ögonen för deltagarna då de insåg att de också ville uppleva det nyktra 

livet. 

 

 ”Nej det är ju när man börjar klarna till alltså när alla droger och allting går 

ur kroppen och man börjar liksom. Då eh, då kommer det ju ett jävla tomrum 

istället och har du ingenting att fylla det med så börjar man ju liksom, va fan 

var är min familj// Det gör jävligt ont liksom, vad man har liksom ställt till med 

liksom// Men där i alla fall som bestämde jag mig att, att nu får det jävla vara 

bra liksom. ” 

     (Intervju 7)    

 

Informanterna upplevde att deras personliga botten var nådd i sitt missbruk då ingenting var 

värt att leva för längre och de stod i ett vägskäl mellan att avsluta sitt missbruk eller sitt liv. 

En deltagare berättade att den personliga botten låg i det faktum att bli hemlös och behövde 

ekonomisk hjälp av en anhörig. Även en annan informant upplevde att den personliga botten 

var nådd då denne spenderat sina pengar, avsedda för hyran, på alkohol. 

 

En deltagare gavs ett ultimatum av en nära anhörig där denne tvingades välja mellan familjen 

eller missbruket. Detta kom att bli den avgörande faktorn till nykterheten. Ett par av 

informanterna berättade även att de skickat ut ett rop på hjälp där de hoppats på att någon sett 

allvaret i situationen och agerat. Ett exempel på detta rop på hjälp var när en informant skrev 

ett brev till en sjuksköterska där denne berättade om sin situation och att hjälp behövdes. Då 

ingen hjälp erbjöds vet informanten än idag inte om brevet kom fram. 

 

Avsaknad av stöd i vården 

Samtliga informanter berättade om att det fanns brister i vården. Flertalet av dem upplevde att 

information om hjälp vid missbruk var bristfällig. En deltagare uppgav att denne 

överhuvudtaget inte kände till att det fanns hjälp att få för att avsluta missbruket. Vidare 
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berättades att tydlig information möjligtvis hade lett till att denne sökte hjälp via vården i ett 

tidigare skede. Även andra intervjudeltagare upplevde det betydelsefullt att bli erbjuden stöd 

och att få de rätta verktygen för att på så sätt lyckas bryta missbruket. Denna information 

ansåg samtliga var viktig att få från bland annat vården, att som vårdpersonal ha modet att 

samtala om missbruket och därmed erbjuda förslag på vård och behandling. Samtliga 

informanter uppgav att det viktigaste momentet i tillfriskandet av sitt missbruk var 

uppföljning från vårdens sida efter behandling av exempelvis abstinensbesvär. För dem var 

uppföljningen icke existerande och många upplevde att de blev utslussade utan något som 

helst stöd efter vårdtillfället. Samtliga deltagare uppgav att detta var det absolut viktigaste att 

tänka på då avsaknaden av uppföljning ökade riskerna för återfall markant. 

  

”Och där såg jag en brist i det hela va. Efter att man så att säga var avgiftad 

och klar, ja då var man ute igen. Man blev inte hänvisad till något annat efter 

det va. Man kom från akutvården och ut i ingenting.”  

      (Intervju 4) 

 

De uppgav att fullföljandet efter vårdandet kunde vara olika sorters aktiviteter för att 

distrahera från tankar som kunnat leda till återfall i missbruket eller stöd i form av samtal. 

Men kontentan var att något slags stöd var ett måste för att hjälpa. Deltagarna ansåg även att 

det var svårt för anhöriga eller vårdpersonal att ge stöd då de själva inte varit missbrukare. De 

menade att personer som inte missbrukat kunde få svårt att förstå fullt ut vad det innebar att 

försöka bli nykter. Behovet av likasinnade som gått igenom ett avslut från missbruk var 

betydande i återhämtandet. En informant ansåg att fristående organisationer för de med 

avslutat missbruk var en bra portal att mötas. Där fanns olika aktiviteter att tillgå, så som 

träning, men även samtalsgrupper varje dag där man kunde samtala om sina känslor och 

tankar. Även en annan deltagare ansåg att det var viktigt att få ventilera sina tankar varje dag, 

och uppgav att detta var någonting den fristående organisationen kunde hjälpa till med. 

 

”Eh, för vi har sån här morgonmöte varje… Och så snackar vi om hur vi mått 

igår till exempel. Och då får jag ut det där, jag behöver inte ha det där suget.” 

     (Intervju 5) 

 

Majoriteten menade att det var av stor vikt att ett samarbete arrangerades mellan landstingets 

olika instanser och organisationer som kunde bistå med uppföljningen. De uppgav även att 

behovet av stöd och engagemang från vårdpersonalen var av stor vikt då det kunde skapa en 

relation mellan de två parterna. En informant berättade att en vårdrelation byggdes upp med 

en läkare och han kom därför att vara betydelsefull i missbruket då han fungerade stöttande 

och motiverande.  

 

Att återgå till den gamla umgängeskretsen ansågs vara någonting som garanterade ett återfall 

då personer faller tillbaka till gamla mönster igen. Det var även när olika händelser i livet 

skedde av lite allvarligare slag stödet var som viktigast då även det skapade en risksituation. 

  

”// om man knarkat många år så är det ju så här att alltså vid skilsmässa, alltså 

så här att det händer traumatiska händelser, som en skilsmässa, en nära 

anhörigs död, då är man oftast tillbaka igen.”  

     (Intervju 3) 

 

En annan intervjuperson berättade att avsaknaden av nyktra kompisar gjorde att denne 

ständigt föll tillbaka i missbruket efter perioder av nykterhet.  
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Intervjupersonerna ansåg att ärlighet var vad som kunnat få dem att tänka över sitt missbruk. 

En informant berättade att denne själv upplevt detta, och det gav effekt genom att ett 

uppvaknande gavs. Vidare berättade deltagarna att det var av stor vikt att våga uttrycka sina 

misstankar om missbruk. Detta kunde visserligen skapa viss irritation, men det skulle ge 

upphov till en liten tanke i den tillfrågades huvud. 

  

”Det ju bättre att man säger, eh, när ni möter någon, märker att någon mår 

dåligt. Herregud det kan vara känsligt, men det är bättre att säga, ja, att säga 

som det är.” 

      (Intervju 6) 

 

Majoriteten av deltagarna var överrens om att kunskapen inom vården kring missbruk var 

bristfällig. De ansåg att kunskapsbristen ledde till att tabletter skrevs ut i onödan och skapade 

mer missbruk. En informant berättade att vårdpersonalen aldrig kunde förutse hur patientens 

framtid såg ut under ett möte, och att det var viktigt att bemöta alla människor lika och med 

respekt. 

  

”Ni kommer ju stöta på missbrukare i ert framtida yrke sen, alltså så måste ni 

ha fullständigt klart för er att ni inte vet hur det kommer gå för den här 

människan. Det kan gå si, det kan gå så. Sista överraskningen är inte kommen 

än.” 

      (Intervju 4) 

 

 

 

DISKUSSION 
 

Studiens resultat visar på att en uppväxt med avsaknad av vuxet stöd resulterade i sämre 

självkänsla som i sin tur dövats med hjälp av droger. Det var när informanterna kom till insikt 

att konsekvenserna av missbruket var fler än de positiva effekterna som viljan att avsluta 

missbruket upplevdes. Vården innehöll flertalet brister enligt informanterna, bland annat 

avsaknad av information och uppföljning. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes då informanternas egna upplevelser och erfarenheter kring 

missbruket skulle belysas. Intervjuer ansågs vara den lämpligaste metoden då varken enkäter, 

litteratur eller självbiografier skulle kunna bidra till det genuina djupet som en intervju har. 

Enkäter, som används vid kvantitativa studier har ingen möjlighet till fördjupning och då en 

litteraturstudie baseras på redan befintligt material finns inte möjlighet till samma reflektion 

av ämnet. Vid användning av självbiografier tappas möjligheten till vidare utveckling av 

ämnesområden och därmed en djupare insikt. Vid intervjuer nås människors egna upplevda 

livsvärld och därmed möjliggörs en ökad förståelse. Intervju som metod möjliggör även till 

vidare reflektion då det sker ett verkligt samtal mellan personer. Den enskildes upplevelser 

blir det väsentligaste där denne ses som en helhet (Dalen, 2007). Studiens trovärdighet anses 

vara hög då författarna valt att intervjua personer med avslutat missbruk och på så sätt fått ta 

del av deras unika livsvärld. 

 

Semistrukturerade intervjuer används under intervjutillfällena för att informanterna ska få 

möjlighet att samtala fritt om ämnet. Den inledande öppna frågan ger informanterna en 
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upplevelse av delaktighet och makten att välja vad som ska inkluderas i samtalet. En av 

nackdelarna kring användningen av intervjuguide är att informanterna möjligtvis fastnar på ett 

ämne och inte samtalar någonting om andra tänkta ämnesområden, då är det viktigt att som 

intervjuare våga avbryta och hänvisa till intervjuguiden (Widerberg, 2002). En annan nackdel 

är att intervjuerna kan bli för strukturerade (Trost, 2010). Användandet av intervjuguide 

medförde enbart fördelar. Denna ansågs vara till stor hjälp för att behålla fokus på 

informanternas berättelser och hålla en röd tråd utifrån studiens syfte (Dalen, 2007).  

 

Författarna fick kontakt med en organisation som inriktade sig på missbruk och erhöll på så 

sätt frivilliga deltagare till studien. Fördelen med att en ledare för organisationen hjälper till 

att finna deltagare är att möten med fler personer än deltagarna i intervjun sker och att 

samtalen med dessa leder till ”extra kunskap” som erhålls på köpet. Nackdelen med metoden 

är att det inte sker ett aktivt val av informanter utan att de väljs utifrån den organisation 

författarna väljer att besöka (Thomsson, 2002). Begränsningen till en organisation kan ses 

som en svaghet för resultatets möjlighet att spegla uppfattningen hos en bredare population, 

men då människors upplevelser är unika kan de inte överföras till alla människor som 

missbrukar alkohol eller narkotika. Författarna anser att fördelarna av användandet av en 

organisation överväger då informanterna var av båda kön och var öppenhjärtliga med sina 

berättelser. Det visade sig vara relativt enkelt att få tag på båda män och kvinnor. Därmed 

ökar studiens tillförlitlighet och resultatet berikas genom att få ta del av både manliga och 

kvinnliga erfarenheter. En styrka är även att studien inte har något bortfall av deltagare.  

 

Informanterna valde placering för var intervjuerna skulle äga rum för att öka tryggheten 

(Thomsson, 2002). Båda författarna deltog under samtliga intervjuer för att säkerställa att 

materialet tolkades korrekt och att samtliga ämnesområden blev belysta. Thomsson (2002) tar 

upp att en metod där en och samma person leder intervjuerna skapar homogenitet i 

intervjumetodiken samt att intervjuarna på så sätt undviker att avbryta varandra. Vissa 

ämnesområden kan upplevas känsliga och det är då till fördel att vara två personer vid 

intervjuerna. Det kan även vara en fördel då informanterna kan känna trygget med att två 

personer lyssnar. Detta sätt kan däremot medföra en maktposition mellan informant och 

intervjuare där informanten känner sig underlägsen. För att motverka detta kom intervjuaren 

som fungerade som ett stöd att placera sig något avlägset från intervjuaren och respondenten. 

Detta skapar en trygghet i samtalet och informanten kan fokusera på att samtala med den ena 

författaren (Ibid.). 

 

Samtliga intervjuer spelades in på en digital inspelningsapparat, detta för att få med 

informanternas egna ord och ha möjlighet att lyssna på intervjuerna vid behov. Därmed har 

trovärdigheten och tillförlitligheten säkerställts. För att ytterligare höja tillförlitligheten till 

studien kontrollerades ljudkvalitén på inspelningsapparaten innan genomförda intervjuer. 

Nackdelen med inspelningsapparaten var att ett fåtal av informanterna upplevde obehag med 

att bli inspelad och att någon obehörig skulle kunna få tag på materialet (Thomsson, 2002). 

Efter informerat samtycke blev informanterna trygga och gav sitt medgivande till 

inspelningen. Thomsson (2002) skriver att inspelningsapparaten kan placeras mellan 

intervjuaren och informanten för att denne på så sätt ska ha en möjlighet att själv avbryta 

inspelningen om så önskas. 

 

Genom pilotstudien som genomfördes kontrollerades att intervjun och intervjuguiden svarade 

på det tänkta syftet. Under pilotstudien gavs även en chans till att se hur rollen som 

intervjuare upplevdes (Dalen, 2007). Pilotstudien kom senare att visa på att intervjuaren låtit 

informanten tala allt för fritt om ämnen och att viktiga ämnesområden inte fördjupats 
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tillräckligt. Pilotstudien ansågs trots allt vara av god kvalité och svara på studiens syfte. Efter 

att författarna kontaktat intervjupersonen på nytt, för en kompletterande intervju, valdes denna 

att ingå i resultatet. Pilotstudien stärker studiens trovärdighet då det har kontrollerats att syftet 

uppfyllts innan kommande intervjuer. 

 

Samtliga intervjuer transkriberades direkt efter intervjutillfällena. Detta gör att en bättre 

återgivning av vad som faktiskt sägs nås. Det kan vara av stor vikt att intervjuarna 

transkriberar själva då chansen att lära känna sina data ges (Dalen, 2007). Dataanalysen 

gjordes först enskilt där samtliga intervjuer lästes noggrant igenom ett flertal gånger var för 

sig. Detta för att minska riskerna för att påverka varandra och ge chansen att reflektera på 

egen hand först (Thomsson, 2002). Därefter reflekterade och diskuterade författarna 

gemensamt igenom textinnehållet. Graneheim och Lundmans (2004) välkända analysmetod 

då meningsbärande enheter kodas och kategoriseras leder till att meningarna inte förlorar sin 

centrala betydelse. Då författarna genomfört analysen på ett noggrant sätt och varit tydliga i 

sin beskrivning, anses trovärdigheten på studien stärkas. För att stärka trovärdigheten 

ytterligare har författarna valt att inkludera citat i resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkommer att samtliga informanter haft icke närvarande föräldrar på 

något sätt. Den bristande närvaron av föräldrarna resulterade i att det vuxna stödet inte fanns 

att få. Detta gjorde att de saknade trygghet och en stabil grund under uppväxten. Detta går i 

linje med Wu, Lu, Sterling och Weisners (2004) studie där resultatet visar att 

familjekonflikter, bristande engagemang och liknande ökar riskerna för ett missbruk senare i 

livet. Vidare skrivs att det är föräldrarnas närvaro som är det mest effektfulla verktyget mot 

att förhindra missbruk. Föräldrarna fungerar som förebilder för barnen och påverkar även 

barnens umgängeskrets. Studien visar även på att den viktigaste perioden för närvaro och stöd 

är innan 12 års ålder då experimenterandet av droger börjar. Även Measelle, Stice och 

Springer (2006) nämner att riskerna för missbruk ökar då det finns avsaknad av stöd både 

fysiskt och psykiskt från föräldrarnas sida. Även Gruber & Floyd (2006) nämner barnen som 

dem som tar mest skada av familjeförhållandena med missbrukande föräldrar. Vidare skriver 

de att barnen löper större risk att få emotionella svårigheter eller sociala problem i framtiden 

vid dessa förhållanden. Nordström och Andréasson (2011) tar upp vikten av att lägga märke 

till de barn som lever i familjer med missbruksproblematik då de inte bara upplever otrygghet 

och ostabila förhållanden utan även löper större risk att utveckla ett missbruk. Vidare skrivs 

att genom att uppmärksamma de missbrukande föräldrarna ges indirekt ett stöd till barnen i 

familjerna. Även Danielsson (2011) tar upp att uppmärksamma riskfaktorer så som 

familjeförhållandena för att motarbeta eventuellt missbruk. I föreliggande studies resultat 

framkom att majoriteten av intervjudeltagarna hade föräldrar med missbruk, detta var något 

som automatiskt skapade en brist på närvaro och engagemang (Ibid.). Sammanfattningsvis 

kan sägas att tidigare studier visar att undermåliga familjeförhållanden måste 

uppmärksammas för att på så sätt eventuellt förhindra en missbruksdebut. Författarna till 

föreliggande studie anser därför att det som vårdpersonal är av stor vikt att identifiera 

missförhållanden vid exempelvis misstanke om barn i familjer med missbruk, och på så sätt 

eventuellt förhindra att barn far illa. Som vårdpersonal stöter du ständigt på nya individer där 

du får möjlighet att skapa en relation. Det är under dessa möten kommunikationen kan visa på 

brister i familjen. Dessa familjeförhållanden skapar ett lidande för hela familjen. Wiklund 

(2003) skriver att bemöta patienterna med respekt och värdighet skapar en neutral 

utgångspunkt. Det är de patienter som har svårt att knyta an och skapa en relation som 

behöver det mest, och det är även då vårdpersonalens kunskap och skicklighet sätts på prov. 

När vårdrelationen är upprättad fungerar vårdpersonalen som en trygg bas där patienten vågar 
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utforska sig själv och sina egenskaper. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 

(2003) skriver att som vårdpersonal våga se och agera kan minska lidandet och öka 

välbefinnandet eftersom de två begreppen står i relation till varandra. Vårdens roll är att skapa 

förutsättningar för välbefinnandet och minska lidandet. Genom att våga se otrygga 

familjeförhållanden kan detta genomföras (Ibid.)  

 

I samband med barndomen upplevde flertalet av informanterna att självkänslan sviktat. Därför 

kom droger att användas för att på något sätt manipulera de personliga egenskaperna som 

ansågs besvärliga. Drogerna kom även att användas för att få en slags identitet och 

personlighet de tappat under uppväxten. Detta överrensstämmer med Nehls och Sallmans 

(2005) studie där det framkommer att droger kan användas för att döva känslor av bland annat 

otillräcklighet. Även Shindler, Thomasius, Petersen och Sack (2009) nämner att droger 

används i självmedicinerande syfte för att klara av vardagen, detta genom att drogerna hjälper 

till att hantera de mest vardagliga svårigheterna (Ibid.). Tidigare studier visar alltså att droger 

används i syfte att på något sätt påverka sin självkänsla och i ett självmedicinerande syfte. 

Författarna till föreliggande studie har sett liknande resultat i denna studie där samtliga 

informanter haft någon form av dysfunktionalitet inom familjen och därmed avsaknad av 

närhet och stöd. Även här är det av stor vikt att som vårdpersonal våga se och möta individer 

där självkänslan uppfattas som låg. Att skapa en relation till patienten där vårdpersonal 

fungerar som ett närvarande stöd kan minska dessa problem. Som vårdpersonal kan stöttning 

ges i form av samtal och på så sätt stärka självkänslan.  

 

Det framkommer i denna studies resultat att det är vanligt med förnekelse av missbruket men 

att deltagarna efterfrågar att omgivningen exempelvis vårdpersonal vågar ställa frågor om 

missbruk. Genom denna konfrontation kan på sikt en tanke väckas. Däremot skriver Davis 

(2005) att konfrontation kan fördärva en eventuell relation som kunnats skapa eftersom 

vårdgivaren uppvisar en fördomsfull attityd och kan göra patienterna upprörda. Vidare skriver 

Davis (2005) att konfrontation skapar en tro bland vårdpersonal om en ärlig relation, att det 

inte är nödvändigt att försöka dölja missbruket längre och en upplevelse om att 

vårdpersonalen visar omtanke. Kelleher (2007) skriver att vårdpersonalens attityder gentemot 

missbrukande kan komma att påverka vården negativt. Knuutila, Kuusisto och Saarnio (2010) 

tar upp att förnekelse ofta är förenat med en låg motivation. Detta kan skapa en defensiv 

attityd och påverkar behandlingen (Ibid.). Studierna visar att det krävs ett ödmjukt bemötande 

från vårdpersonal och att låg motivation är ett resultat av förnekelsen. Författarna till 

föreliggande studie anser därför att det krävs mod som vårdpersonal att våga bemöta någon 

med missbruk samt att en öppen dialog kring ämnet är av stor vikt. Wiklund (2003) skriver att 

vårdpersonal måste ha modet att möta patientens livsvärld och förstå det ur dennes unika 

perspektiv. Det är vid dessa tillfällen ett äkta möte skapas. Motsatsen till ett äkta möte är när 

patienten inte blir sedd, bekräftad eller får förståelse och detta kan i sin tur skapa ett 

vårdlidande. Detta vårdlidande är ett onödigt lidande för patienten (Ibid.). En person som 

förnekar sitt missbruk kan ha föreställningar om att det inte är någonting som läggs märke till, 

att då våga påpeka detta på ett ödmjukt sätt kan väcka en tanke om behov av hjälp. 

Förnekelse, skam och skuld leder även till att motivationen är icke-existerande, då tron om att 

missbruket inte är ett problem tar överhanden. Wiklund (2003) skriver att skam och skuld 

resulterar i att personen flyr från det som skapar detta eller sig själv (Ibid.). Därför anser 

författarna till föreliggande studie att första steget till nykterhet är att våga möta sitt missbruk 

då detta resulterar i ett uppvaknande där patienten vågar möta sig själv och sina handlingar. 

 

I resultatet framkommer att samtliga informanter upplever att rutinerna i vården är bristande. 

Bristen på information kring hjälp och behandling ledde till fördröjd, och i vissa fall 
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utebliven, vårdkontakt. Majoriteten uppger att det är av största vikt att sprida information 

kring den hjälp och stöd som finns att tillgå för att avsluta missbruket. Deltagarna upplever 

även att stödet från vårdpersonal är nödvändig samt att aldrig anta eller förvänta sig hur 

utgången kommer bli. Nordström & Andréasson (2011) lyfter upp vikten av att identifiera och 

informera de missbrukare som på något sätt kommit i kontakt med vården på grund av 

missbruket. Att ge information kring hjälp som går att få kan minska antalet missbrukare. 

Detta har flera fördelar, inte bara för individen utan även för anhöriga och kostnaderna i 

samhället. Mclaughlin, Mckenna, Leslie, Moore och Robinson (2006) anser det betydelsefullt 

att ta sig tid till att lyssna på patienternas berättelse och då få eventuella fördomar 

motbevisade samt en inblick i personens livsvärld. På detta sätt skapas en relation och en 

värdig vård kan ges. Detta går i linje med Knuutila et al (2010) som skriver att empati är 

något som skapar en god första kontakt och att hårda anvisningar skapar en negativ stämning. 

Vidare skrivs att visa empati som vårdpersonal kan resultera i godare behandlingsresultat 

(Ibid.). Studierna visar att informationen kring möjligheterna till nykterhet är i behov av 

förbättring, samt att vårdpersonal bör möta patienterna för att få eventuella fördomar 

motbevisade. Författarna till föreliggande intervjustudie anser att samtliga informanter saknat 

nödvändig information kring olika behandlingsmöjligheter och stöd. Detta har lett till att 

personerna inte haft kunskap om var hjälp och stöd för att avsluta sitt missbruk kan fås. 

Därför anser författarna att informationen kring detta är någonting som kan spridas till 

samtliga patienter då det kan öka kunskapen rent allmänt i samhället. Vidare anser författarna 

till föreliggande studie att samtalet med patienter måste få ta tid för att öka kunskapen och 

insikten i missbruk, detta skapar en god vårdrelation där båda parter främjas. Dahlberg et al. 

(2003) skriver att brister i vårdrelationen oftast uppkommer då vårdpersonalen inte tar sig tid 

att samtala med patienten. En bra vårdrelation är ett måste för ett värdigt möte mellan patient 

och vårdgivare (Ibid.). Att bemöta patienter med missbruksproblematik på ett värdigt sätt kan 

sprida ringar på vattnet, och fler vågar söka hjälp för att avsluta sitt missbruk.    

 

I studiens resultat framkommer även att majoriteten av informanterna anser att uppföljningen 

inom vården är bristande, att de mest kritiska delarna av vården genomförs för att senare bli 

utslussad i verkligheten igen. Deltagarna önskade en uppföljning efter vissa behandlingar då 

detta hade ökat chanserna att upprätthålla nykterhet. Avsaknaden av uppföljningen resulterade 

i att informanterna föll tillbaka i gamla levnadsmönster och umgängeskretsar. En av 

deltagarna poängterade även att riskerna för återfall ökade vid olika personliga trauman, så 

som skilsmässa eller en anhörigs död. Mclaughlin et al. (2006) pekar på vikten av uppföljning 

efter den mest kritiska abstinensbehandlingen. De menar på att behandling av missbruk är 

uppdelat i två delar, där ena delen är avgiftning och den andra specialiserad vård. Även 

Nordström och Andréasson (2011) anser att det är av stor vikt att ha uppföljande vård. Det 

behöver inte vara mer än kontakt med en sjuksköterska för motiverande samtal. Från 

övergången av missbruk till nykterhet krävs en regelbunden kontakt för ventilering och 

fortsatt motivering. Det är även betydelsefullt att hänvisa till andra instanser så som 

specialinriktad missbruksvård och frivilliga organisationer. Ramo och Brown (2008) skriver i 

sin studie att riskerna för återfall ökar då personer med tidigare missbruksproblematik utsätts 

för negativa känslor (Ibid.). Då tidigare studier visar på vikten av uppföljning anser författarna 

att uppföljning är en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla nykterhet efter behandling. 

Därför anser författarna till föreliggande studie att det är av största vikt att personer med 

avslutat missbruk får hjälp att avleda tankarna från drogerna under de första kritiska 

månaderna. Detta kan genomföras med hjälp av stöttande och motiverande samtal, men även 

genom att hänvisa patienterna till olika organisationer. Under personliga trauman så som 

skilsmässa och avliden person i närheten är det av ännu större vikt att stödet finns tillgängligt 

då studier visar på ökad benägenhet att ta ett återfall kring dessa perioder.  
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Tidigare forskning är bristandet kring ämnet missbruk och vilket stöd som kunnats ge för att 

förhindra och avsluta missbruket. Därför anser författarna till studien att vidare forskning 

krävs om missbrukets skyddsfaktorer och om vilket stöd vårdpersonal kan ge vid avslut av 

missbruk. Ökad kunskap ger större förståelse för missbruksproblematiken och ökar chanserna 

till att hjälp och stöd för att förhindra och avsluta missbruk kan ges i ett tidigare skede. 

 

Slutsatser 

Författarna har under studiens gång fått ovärderlig insikt i tidigare missbrukares livsvärld och 

erfarenheter. Kunskapen kring drogers orsak har växt och en ökad förståelse för missbrukare 

har infunnits. I resultatet framkom informanternas egna bakgrunder till missbruk och hur detta 

eventuellt hade kunnat förhindras. Det visade även på brister i vården som de själva upplevt. 

Resultatdiskussionen visar på att betydelsen av informanternas upplevda barndom och 

vårdens brister överensstämmer med tidigare forskning men att det även finns ett stort behov 

av ytterligare forskning då denna är bristfällig. 

 

Författarna har insett att vården bör förbättras när det gäller att ge stöd för att förhindra och 

avsluta missbruk. Detta är någonting som kan komma att hjälpa fler än personen med 

missbruksproblematiken då det är ytterligare som drabbas av de negativa effekterna ett 

missbruk medför. Tidigare insatser kan även minska kostnaderna samhället betalar för 

missbruk idag. Men det mest betydelsefulla är att vårdpersonal kan hjälpa personer med 

missbruk till en förbättrad livsvärld och välbefinnande.  
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Bilaga 1.  

Informationsblad till deltagare av intervju  
 

Du tillfrågas härmed om att ge tillstånd till denna studie. 

Vi är två sjuksköterskeelever från Linnéuniversitetet i Växjö som ska skriva en C-uppsats 

under handledning av Christina Bergström. Ämnet vi ska skriva om är hur missbruk kan 

förhindras och vilket stöd som behövs för att avsluta ett missbruk. Vi har valt att intervjua 

personer mellan 20-60 år och som har ett avslutat missbruk sedan 12 månader tillbaka.  

Intervjuerna kommer att spelas in på band för att författarna sedan ska kunna lyssna igenom 

samtalet, transkribera det och till sist analyseras. Båda författarna kommer att närvara vid 

intervjutillfället.  

 

Som intervjuperson har Ni rätt till följande:  

- Välja placering för intervjun 

- Att när som helst avbryta intervjun, utan krav på att uppge bakomliggande orsak 

- Konfidentialitet, vilket innebär att Ni kommer vara anonym i studien.  

- Ta del av det slutgiltiga resultatet om så önskas 

Deltagandet innebär att Ni som intervjuperson kommer att svara på frågor kring ditt tidigare 

missbruk och upplevelsen av stöd. Vi kommer hantera all intervjumaterial på ett säkert ställe 

så att ingen obehörig förutom författarna och handledaren kan ta del av det.  

 

Vid frågor, tveka inte att kontakta någon av oss!  

Camilla Gustavsson   Karolin Sarajärvi 

cg222aa @student.lnu.se   ks222an@student.lnu.se 

070 257 37 78   0735 301 838 

 

_________________________                                    _____________________________ 

Vi se fram emot ert deltagande!  

Tack på förhand!  

 

 

_______________________________________________________________________ 

Underskrift    Namnförtydligande 

 

____________________________________ 

Ort    Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2.  
 

Bakgrundsfrågor 

 

Inledande fråga 

 Kan du börja berätta om din missbruksdebut?  

Områden:  

- Barndomen 

- Stödet från vuxna 

- Missbruksdebut 

- Vårdkontakt 

- Avslutat missbruk 

Fördjupningsfrågor 

 Har du något mer du vill tillägga?  

 Får vi återkomma om vi har fler frågor?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3.  
Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad Kod Subkategori Kategori 

”Min pappa var ju 

arbetsnarkoman, min 

pappa var ju aldrig 

hemma. Jag har aldrig 

suttit i min pappas knä, 

jag har aldrig fått några 

kramar, jag har aldrig 

dugt i hans ögon då.” 

Pappa var 

arbetsnarkoman 

och jag har aldrig 

dugt i hans ögon. 

Bristande 

engagemang. 

  

 

 

 

 

Avsaknad 

av stöd 

under 

barndomen 

 
”Min personliga botten 

låg i det faktum liksom 

att jag lyckats med 

något konstigt, att jag 

lyckats supa upp min 

hyra, hyrespengarna 

alltså.” 

Personliga botten i 

att supa upp hyran. 

Svika sig själv. Konsekvenser 

av bristande 

stöd  

”Men det egentliga som 

krävdes för mig var ju 

att min mamma sa ’att 

antingen får du sluta 

knarka eller så har du 

varken mig, dina 

bröder eller dina 

brorsbarn’. Och jag kan 

inte tänka mig leva 

utan dom.” 

Krävdes att 

mamma ställde 

ultimatum. 

Ultimatum.   Insikt till 

förändring. 

”För jag menar, de 

upplever ju själva att 

’visst vi avgiftar dom 

och sedan lämnar vi 

dom till vaddå?’. Att 

det finns någon form av 

uppföljning, att det 

finns någonstans man 

kan, för jag menar, det 

måste finnas alternativ 

annat än tillbaks till 

parkbänken.” 

Krav på 

uppföljning efter 

avslutad 

behandling. 

Uppföljning.  Avsaknad 

av stöd i 

vården 

 

 


