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Abstract 

Aim: The aim of this study is to investigate factors that people with a past addiction 

problem expressed have promoted their recovery process. Method: This qualitative study is 

based on an inductive approach using the theory of sense of self. Data was collected through 

four [4] semi-structured interviews, a narrative based technique that focus on stories in a 

whole. The interviews were analysed using thematic analysis. Results: The thematic analysis 

resulted in three main themes; to be attractive, a new context and community, people and 

events that made an impression. Conclusion: The importance of gaining access to a new 

context, a context that contributed with alternative ways of life. A context where individuals 

can reflect themselves in other people's experiences with it a better or a more positive 

understanding of themselves and their situation. And that the recovery process from an overall 

perspective, shows the importance of meeting the many needs of the client.  
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1. Inledning 

Denna studie tar fokus på ”vägar ur” missbruk/beroende och återhämtningsprocesser, 

med ambitionen att ur narrativ från fyra nyktra missbrukare, undersöka vad som varit 

hjälpsamt och betydelsefullt för dem.  

Inom det professionella arbetets fält är frågan om ”vad hjälper?” en fråga som 

författaren till denna studie anser ständigt vara aktuell att ställa, vare sig det är på den enskilda 

socialtjänstenheten eller inom forskning om socialt arbete. Att arbeta utifrån frågeställningen 

”vad hjälper?” återfinns i begreppet evidens som kommer från latinets evidentia (tydlighet) 

men som i detta sammanhang står för bevis eller vetenskapliga belägg (Socialstyrelsen, u.å.). 

Professionellt socialt arbete utövas i många olika områden i samhället, men en sak 

som definierar det sociala arbetets praktik är att arbetet utförs med ambition att vara 

evidensbaserat (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Vad som är att betrakta som 

evidensbaserad praktik [EBP] inom socialt arbete menar Bergmark et al (2011) att det finns 

meningsskillnader om. En definition av EBP i socialt arbete är den modell, som tar avstamp 

ur D. Sacketts modell om evidensbaserad medicin och innebär att EBP uppnås genom att 

sammanföra ”bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, professionell expertis och erfarenheter 

samt brukarerfarenheter och önskemål” (a.a. 2011, s.23).   

 Bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap gällande missbruksvård och behandling av 

alkohol och substans-missbruk/beroende baseras på Socialstyrelsen sammanställda 

vetenskapliga underlag och nationella riktlinjer. De består av 1, läkemedelsbehandling, 2, 

psykologisk och psykosocial behandling samt 3, psykosociala stödinsatser. (Socialstyrelsen 

2015). Första riktlinjerna redovisades år 2007. Vilka i tidigare studier påpekades innehålla 

brister gällande sammanställning av forskningsunderlag samt kvalitén i de 

behandlingsrekommendationer som presenteras (Bergmark 2009; Börjeson 2008). Bergmark 

(2009) påpekar ”avsaknaden av vetenskapligt stöd för en överlägsen metod” i tidigare 

forskning och ”hur detta är en högst aktuell diskussion inom missbruksvården” (a.a. s.55) I 

delen om tidigare forskning presenteras resultat från tidigare studier och evidensläget gällande 

psykoterapins effekter och faktorer för återhämtning.  

Ett av resultaten från tidigare studier visar att betydelse av vilken behandlingsmetod 

som väljs endast står för 15 procent av utfallet, 30 procent ligger i betydelsen av en god 

allians mellan behandlaren och klienten, 15 procent utgörs av klientens förväntningar på  



  8 

 

behandling, och att 40 procent av betydelsen för lyckad behandling är utom-terapeutiska 

faktorer. (Hubble, Duncan & Miller, 1999).  

Återhämtning utan behandling kallas självläkning. Socialstyrelsen konstaterar att 

närmare 80 procent av de som återhämtat sig från ett diagnosticerat alkoholberoende gör det 

på egen hand utan behandling, vilket med goda belägg även gäller majoriteten av 

narkotikamissbruk. (Blomqvist, 2009).  

1.2. Koppling till professionellt socialt arbete  

Socialt arbete utförs till stor del genom landets olika socialnämnder. Socialtjänsten via 

nämnderna, avser utföra det mål och ansvar som regleras i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

Socialtjänstlagen visar på kommunernas ansvar (kap. 2, 1 §) och socialtjänstens mål (kap.1, 1-

3 §). Angående kommunens ansvar så framgår i lag att varje kommun svarar för 

socialtjänsten i sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den 

hjälp som de behöver (kap. 2, 1 §), samt att missbrukare som kategori tillskrivs särskilda 

bestämmelser (kap. 5, 9 §) i vilka det framgår att Socialnämnden aktivt ska sörja för att 

missbrukaren får den hjälp och vård som behövs komma ifrån missbruket. Det står även att 

kommun och landsting ska samarbeta om personer som missbrukar (kap. 5, 9a §).  

Hur detta arbete ska utföras återfinns inom socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd 

vid missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 2015). Då stor del av arbetet utgörs av specifika 

behandlingsinterventioner så omfattar det specifik kompetens, som socionomer inte får i sin 

grundutbildning. Dock visar studier på återhämtning från både missbruk och psykisk sjukdom 

att det inte finns förbestämt vem i individens liv som kan komma att spela positiv betydelse 

för förändring. 

Socialt arbete grundar sig även till stor del på samtal med klienter, samtal som 

innefattar klientens berättelse om sig själv och sin situation. Något som även ligger till grund 

för denna studie, att utgå från en narrativ strategi. Den narrativa metoden och strategin inom 

forskning är lämplig för att skapa sig en förståelse för klienten och dess perspektiv. 

Berättelsen som form utgör ett sätt att berätta om sig själv för någon annan och i berättelsen 

kan lyssnaren finna mening om kontextuella betydelser för klientens situation. (Larsson, 

Sjöblom & Lilja, 2008). 

Att genomföra en studie som denna, med före detta brukares berättelser i fokus kan 

ses som en form av socialt arbete.  
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1.3. Begreppsdefinitioner 

1.3.1. Missbruk/beroende 

Vad gäller användandet av sammansatta begreppet missbruk/beroende i studien, 

menas substansmissbruk. Med missbruk utgår studien från definitionen att bruket av drogen 

ger sociala konsekvenser för både individen och dess omgivning. Beroende avser ett utvecklat 

tillstånd där kroppen med hjärnan förändrats av drogbruk till den grad att individen inte längre 

kan styra över sitt användande. Ett tillstånd anses svårare att bryta än missbruk utan 

beroende.(Ramström, 2009). 

Att veta när missbruk blir till ett beroende har ansetts vara svårt, vilket kan vara 

förklaringen till ändringen som framgår i senaste versionen av diagnosmanualen från 

American Psychiatric Association [APA], DSM-5. I den samlas de två begreppen till 

Substanse absuse disorder (American Psychiatric Association, 2013). 

1.3.2. Gemensamma faktorer. (eng. common factors).  

Som gemensamma faktorer i psykoterapeutisk behandling räknas faktorer som inte är 

specifikt knutna till en terapeutisk metod. Exempel på gemensamma faktorer är; tillit, 

förtroende och den kontakt som uppstår i relationen mellan klient/patient och psykoterapeut 

(den så kallade alliansen) samt möjligheter för klienten att ge feedback till terapeuten om hur 

terapin upplevs (http://www.psykologiguiden.se/). 

1.3.3. Återhämtningsprocess. 

Återhämtningsprocess som begrepp för denna studie utgår inte från en specifik teori 

gällande återhämtning tillbaka från missbruk till nykterhet. Utan helt enkelt ett övergripande 

begrepp om återhämtning, återställning eller tillfrisknande från och ur ett missbruk. I kapitlet 

om tidigare forskning redogörs för en del teorier gällande återhämtningsprocesser i 

förhållande till missbruk.  

Teorier om återhämtningsprocesser som inte ingår i tidigare studier visar på hur 

återhämtningsprocessen kan ses bestå av olika faser och att det främst är en individuell 

process (Ebaugh, 1988; Prochaska, Norcross  & DiClemente, 2002). Ebaugh (1988) visar på 

faser som generellt kan återfinnas i förändringsprocesser; första tvivlet, sökandet efter ett 

alternativ i livet, en eventuell vändpunkt och uppbyggandet av ett nytt liv.  

Inom begreppet kan det också talas om en förändringsprocess. Denna 

förändringsprocess kan delas upp sex faser/stadier; före begrundande/omedveten, 
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begrundande/övervägande stadiet, förberedelse/beslutet, handling, bibehållande och tillslut 

avbrytandet (Prochaska et al., 2002).  

1.4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats/studie är att undersöka vilka faktorer som personer 

med en tidigare missbruksproblematik berättar har främjat deras återhämtningsprocess. 

- Vad främjar återhämtning från missbruk? 

- Vilka händelser beskrivs som betydelsefulla för återhämtningsprocessen? 

1.5. Avgränsningar 

Denna studie fokuserar enbart på individer som har levt med eget missbruk/beroende 

som resulterat i svår problematik av olika slag och har erfarenhet av återhämtning och lever 

idag nyktra.  

1.6. Disposition 

Denna uppsats består av sex huvuddelar. Först, [del 1] redogörs för studiens bakgrund, 

problemformulering, förtydligande av valda begrepp, syfte, frågeställningar och 

avgränsningar. Den andra delen [del 2] ämnar ge en överblick om kunskapsläget, relevant för 

denna studie, och börjar med sökvägar i databaser, följt av alternativa vägar till litteratur, följt 

av internationella och nationella studier. Den tredje delen [del 3] redogör för det teoretiska 

perspektivet. I den fjärde delen [del 4] presenteras metod, urval och processen i 

genomförandet av studien samt en diskussion gällande trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet. I den femte delen [del 5] presenteras resultatet av det samlade materialet samt 

analys baserad på resultatet. I sjätte delen [del 6] diskuteras resultatet med koppling till 

tidigare forskning i del två och det teoretiska perspektivet i del tre samt diskussion gällande 

studiens metod och etik. Studiens referenser återläses samlade i referenslistan följt av de 

bilagor som ingår.  
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2. Forskningsöversikt 

2.1 Sökvägar 

Följande databaser har använts: EDS (Ebsco Discovery Service), SwePub, Libris.se, 

ProQuest Social Sciences, Google, DiVa vid Stockholms universitet, Mendeley, ProQuest 

PSy.  

Sökord; Recovery-oriented, Professionals, Substance abuse, non-specific factors, recovery, 

non-helpful relationships, user experiences, common factors, alliance, återhämtning, symbol, 

mikromakt, narrative/narrative, emotions, commonplace, intervention, identity, labelling, sense of self, 

Goffman, mikroprocesser, små ting, vändpunkter, sjukdomsberättelser, behandlingsfaktorer, missbruk, 

alcoholism.  

 

2.1.1. Val gjorda under sökprocessen 

Litteratursökning på svenska resulterade i färre antal svar 

[återhämtning+från+missbruk = 13] jämfört med [Recovery+sustance abuse =281] och 

[common factors+recovery+substance abuse = 56,729, år 1971-2017]. Variabler som Peer-

reviewed och årtal tillämpades som ett sätt att gallra ut bland sökresultaten.       

2.1.2. Vägar och processer i mitt sökande 

Mitt sökande efter litteratur har varit övergripande genom två vägar. Den ena att med 

valda sökord och kombinationer av sökord söka fram forskning/litteratur som kan komma att 

bli del av studien. Den andra vägen har varit att med vetskapen om de studier Alain Topor 

med kollegor genomfört och publicerat. Underlättat min väg och genererat litteratur 

innehållande referenser som jag följt. Några mindre vägar som även de genererat mater ial har 

varit att låta Mendeley litteraturhanteringsprogrammet söka relaterade artiklar, samt att den 

handledning som erbjudits av Pär Engholm, universitetsadjunkt vid Stockholms universitet, 

under höstterminens metodkurs 2016, även genererat litteratur.  

2.2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt har jag för avsikt att redogöra för den tidigare forskning som denna 

studie bygger på. För tydlighetens skull så kommer jag redogöra litteratur/forskning under 

deskriptiva underrubriker. 
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2.2.1 Psykoterapi/Behandlingsfaktorer 

Sedan lång tid tillbaka har forskning gällande gemensamma faktorer (eng. common 

factors) bedrivits. Redan år 1936 levererade Saul Rosenzweig (1936) slutsatsen att ingen 

psykoterapeutisk metod var överlägsen när man ser till effektivitet. Rosenzweig gjorde då en 

liknelse med drontens dom i sagan om Alice i Underlandet, där dronten konstaterar att ”alla 

vann och alla måste ha pris” även kallat The Dodo bird verdict. Rosenzweigs studie lade 

fokus på gemensamma faktorer inom psykoterapeutisk metodbehandling av psykisk sjukdom.  

År 1961 publicerade Jerome Frank, Persuasion and Healing: A Comparative Study of 

Psychotherapy (1961), en bok enbart om gemensamma faktorer. Frank (1961) påpekade 

vikten av flera viktiga faktorer, dels en stark relation mellan den hjälpsökande och hjälparen 

samt ett emotionellt engagemang mellan den hjälpsökande och hjälparen. Forskning om vad 

inom psykoterapi som kan ses som verksamt fortsatte genom åren och debatten om evidens 

inom psykoterapins verksamma faktorer kontra den medicinska behandlingsmodellen växte 

sig starkare och fick sitt stora genomslag i Bruce E Wampolds publicering av The Great 

Psychotherapy Debate (Wampold 2001; Wampold & Imel 2015). 

Wampolds (2001) utvecklade utifrån sina fynd, kontextuella modellen som ett 

alternativ till den medicinska modellen för psykoterapiforskning. Wampold nådde dess 

resultat genom metaanalys av komponentstudier. Kritiken mot tidigare studier var att de 

gjordes som randomiserade, kontrollerade studier, så kallad RCT (Randomized Controlled 

Trial). Något som den medicinska modellen förespråkade. Wampold menade att RCTs inom 

psykoterapi inte kan vara blinda, de kan inte undersökas på samma sätt som ingredienserna i 

psykofarmaka. Detta för att terapeuten och patienten utgör deltagare och inte kan avlägsnas 

från behandling i jämförelse med att avlägsna ingredienserna i psykofarmaka. Eftersom 

frånvaro, alternativt, närvaro av terapeutiska faktorer inte kan manipuleras, så kan de heller 

inte testas genom RCT-studier. 

 

Här övergår tidigare studier från psykoterapi till missbruksforskning. 

2.2.2 Återhämtningsprocesser/ Metodbehandling  

Tidigare studier gällande missbruk visar på lågt stöd för den medicinska modellens 

fokus på specifika mekanismer inom behandlingsmetoderna som verkningsfulla mekanismer. 

Istället understryks klientens egen motivation som viktigaste faktorn för ett positivt 

behandlingsutfall (Babor & Del Boca, 2003). Avseende behandlingsmetoder visar forskning 
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att specifik behandling är bättre än standardbehandling men att ingen behandlingsmetod har 

visats sig vara överlägsen någon annan (Berglund, Thelander & Jonsson, 2003). Det som visat 

påverka utfallet av metoden är behandlarens förmåga att bygga en allians med klienten och 

bidra till klientens förtroende för metoden [common factors/gemensamma faktorer] 

(Wampold, 2001).   

Återhämtning, från allvarlig psykisk sjukdom, som process visar tidigare studier kan 

bero på flertalet faktorer som; sociala relationer, ekonomiskt kapital, utbildning, egen vilja, 

beslutsamhet och kulturellt kapital. (Cloud & Granfield, 2008; Schön, Denhov & Topor, 

2009). Behovet av sociala relationer och socialt stöd i återhämtningsprocess visar Maria 

Klamas (2010) studie på. Studien pekar på att det finns brister i kunskapen om människor 

med psykiska funktionshinder, återhämtning och hur det sociala stödet utformas. Studien 

genomfördes genom kvalitativa intervjuer med brukare och tillför ett brukarperspektiv. 

Studien visar på betydelse av delaktighet i hur de sociala insatserna utformas, samt att insatser 

som kan ses som avvisande eller ha bristande lyhördhet gentemot individen är hindrande för 

återhämtningsprocessen då individen förlorar sin centrala position.  

Skogens och von Greiff har i ett forskningsprojekt, studerat förändringsprocesser hos 

personer med missbruksproblematik. Resultat har rapporterats i tre fristående artiklar (von 

Greiff & Skogens 2012; von Greiff & Skogens 2014; Skogens & von Greiff 2014). Resultatet 

från det forskningsprojektet presenteras i artikeln Behandlingens mekanismer (von Greiff & 

Skogens, 2015). Författarna studerar hur klienter och professionella behandlare uppfattar 

förändringsprocessen inom behandling för missbruksproblematik, samt vilka faktorer de 

beskriver som viktiga inom ramen för den specifika behandlingsinterventionen.  

Författarna till studien, utgick i sitt urval från fyra öppen- och slutenvårdsinstitutioner, 

som alla var inspirerade av 12-stegmetoden1 gällande behandlingsmetod. Studiens resultat 

baserar sig på klienter och personal egna berättelse i form av intervjuer (40 klienter och 8 

personal). Klientgruppen delas i studien upp i två grupper; (M) marginaliserade och (I) 

integrerade, utifrån klientens sociala status gällande tillhörighet i samhället och sociala 

relationer.(von Greiff & Skogens, 2015 s.47). 

                                                 

1 12-stegsbehandling enligt Minnesotamodellen. En behandlingsmetod för personer med alkohol- eller 

narkotikaberoende. 
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Resultaten relateras till bibehållandet av en redan inledd positiv förändringsprocess 

samt de behandlingsrelaterade faktorerna i samma process. Redovisning av faktorer för 

bibehållandet av förändring utgår från tre olika teman av faktorer; (IF) interna faktorer, (SF) 

Sociala faktorer och (BF) behandlingsfaktorer (von Greiff & Skogens, 2015, s.49). Gällande 

interna faktorer lyfter författarna fram; ”förändring av det egna måendet”, såväl ”förbättringar 

av fysisk som psykisk hälsa” och ”livsföring som gör att man inte vill tillbaka” som 

betydelsefulla för bibehållandefasen. Studien visar även på betydelsen av ett socialt nätverk 

för att främja bibehållandet av nykterhet (a.a. s. 49). 

De behandlingsfaktorer som studien visar på som viktiga för förändringsarbetet är; 

skapa kontinuitet/rutiner och vikten av att får hjälp/stöd i att skapa kontinuitet/rutiner. Dessa 

beskrivs, som ett behov att skapa vardagsrutiner för individen. I behandlingen utgjordes dessa 

av kontinuerliga behandlings- och 12-stegsmöten. En ytterligare viktig faktor är 

gruppgemenskapen, och beskrivs handla om behandlingsgruppen som en källa till stöd, 

identifikation, gemenskap och forum för samtal. (von Greiff & Skogens, 2015, s.51). 

Det framgår i studien, att vikten av dessa faktorer varierade mellan klienterna i 

studien, och att det för den marginaliserade gruppen fanns ett större behov, då avsaknaden av 

stöd utanför behandlingsgruppen var stort (von Greiff & Skogens, 2015, s.51). 

I studien beskrivs också hur en faktor i metodbehandlingen utgörs av ”emotionell 

dimension”, en dimension som beskrivs handla om att få hjälp att hantera motgångar, att våga 

prata om känslor och bearbeta uppväxten. Centralt i dessa beskrivningar av emotionella 

behandlingskomponenter är hanterandet av skam och skuld. Samtliga av ovan nämnda 

faktorer utgår från klienternas utsagor.  

Från personal inom behandling av den marginaliserade klientgruppen återberättas hur 

de beskriver fördelen i att klienten ”rasat ihop totalt” och förklaras i studien, att deras arbete 

med klienten och metoden är att bygga upp en ny identitet och självbild hos klienten, samt att 

den marginaliserade gruppens situation medför en rad följdproblem såsom arbetslöshet och 

bristande socialt nätverk. Dessa följdproblem beskrivs i studien som en central del i 

förändringsprocessen för både personalen och klienterna att hantera. (von Greiff & Skogens, 

2015, s.51) 

2.2.3 De små tingen/Mikroperspektivet 

Studier rörande små tings betydelse inom det sociala arbetets fält är ett relativt 

begränsat område. En orsak kan vara att ”små ting” som begrepp förekommer under olika 

epitet. Något som försvårar mitt sökande av litteratur. 
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Artikeln Play, pleasure, and other positive life events: ”non-specific” factors in 

recovery from mental illness av författarna Davidson, Shahar, Staeheli Lawless, Sells & 

Tondora (2006), är en studie gjord med syftet skapa ökad förståelse för återhämtnings-

orienterad verksamhet gällande personer med psykisk sjukdom. Davidson et al (2006) 

studerar empiri av tidigare gjorda studier om positiva livsevents inverkan på återhämtning. I 

artikeln nämns non-specific factors (icke-specifika faktorer), faktorer som inte är specifika 

faktorer i behandling så som behandlare och klient eller viss manualbaserad metod. En del 

icke-specifika faktorer är så vanliga att de benämns för common factors. Där återfinner vi till 

exempel alliansen mellan behandlare och klient. I artikeln för författarna en diskussion om 

små ting (i artikeln; ”small things”) som generellt anses vara likgiltiga (i artikeln; ”matters of 

indifference”) men visat sig lika relevanta som de icke-specifika faktorerna anses vara i 

psykoterapi. Davidson et al (2006) menar att dessa av dem identifierade små ting förtjänar att 

lyftas fram och forskas vidare på och inte förminskas gällande sitt syfte och värde för 

personer i denna kontext.  

I Topors studie från 2014 om boendestödjares erfarenhetskunskap, baseras på 

intervjuer med ett tiotal boendestödjare samt två fokusgrupper. Topors (2014) pekar på 

diskursen om krav för insatser och att dessa ska byggas på tre kunskapskällor för att kunna 

kallas evidensbaserade insatser. Något som Topor (2014) beskriver att studie har för syfte att 

försöka bidra till genom att ”fånga” personalens erfarenheter.  

Topor (2014) återkommer flertalet gånger till ”det lilla” och ”det lilla extra”.  Han 

beskriver det lilla utifrån olika sammanhang och situationer. Dels som att göra det lilla extra i 

sin yrkesroll, att bjuda på en kopp kaffe (…) kan höra till det lilla. Artikeln tolkar jag 

beskriver ett spann av variationer av små ting, det lilla, lilla extra och rör sig från det som kan 

beskrivas som att göra det lilla extra eller få extra saker till samtal och handlingar som det 

lilla extra. Men konsekvent utgår från att det som definierar något som mindre är i kontrast 

till de specifika faktorerna som beskrivs som de verksamma faktorerna. Någon som skulle 

kunna ses som det förväntade och självklara. Det självklara i att ha ett möte om sin vård. Och 

utan det självklara skulle inte det extra bli det extra, samt att med likhet med Davidson et al 

(2006), lägga ett värde till det lilla som en del av vad som är att anse som betydelsefullt.   

Topor (2014) för i artikeln en diskussion om hur kan man förstå betydelsen av det 

hans studier visar på, att ”små saker spelar roll”. En diskussion som varsamt söker förklarande 

svar hos socialpsykologen Johan Asplund och ur Asplunds arbete jämför med 

begreppsliknande definitioner som konkreta sociala interaktioner och sociala interaktioner där 

person främst är en abstrakt varelse.  
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2.2.4. Sjukdomsberättelser/Narrativet 

I sökandet av kunskap med fokus på berättelser från fältet, oavsett om det rör sig om 

professionella, brukare – klienter eller andra närstående så ställs en utmaning i att tolka dessa 

berättelser – narrativ. Precis som med allt annat så finns det metoder för att stärka och hantera 

kunskap. Narrativ forskning är möjligtvis en av de metoder som anser och vill använda sig 

utav individers egna berättelser som väg till kunskap om ämnet man studera.  

Hydén (1997) visar på synen om narrativ inom socialvetenskap som ett sätt att skapa 

ramar och förståelser och omdömen som kan länkas samman med de vardagliga 

omständigheterna i våra som påverkas av olika moraliska och politiska diskurser. Värdet i den 

narrativa metodens format ligger i att vi uppfattar, upplever och bedömer våra handlingar, sätt 

och personliga värderingar i livet. Ett sätt att genom narrativen skapa och ge meningsfullhet 

till vår sociala verklighet.  

I Schön (2009) studeras sjukdomsberättelser om återhämtning med syftet att fånga 

undantagen i psykisk ohälsa. Vilka var perioderna av välmående som kan ses i berättelserna 

som ofta avhandlar de svårare tiderna, så som period på sjukhus eller institutionsvård, 

perioder av återfall eller andra uttryckta misslyckanden. Schön (2009) använder sig i studien 

av perspektiv på sjukdomsberättelser, skrivna av Lars-Christer Hydén, Hydéns perspektiv och 

syn på sjukdomsberättelser/narrativet är ett perspektiv som denna studie har för avsikt att 

tillämpa. Redogörs närmare under Metod. 

 

2.2.5. Sammanfattning 

Tidigare forskning visar på hur det har förts och förs en generell diskussion om hur 

forskning av psykoterapi och metoder ska bedrivas och varför det utgörs en skillnad mellan 

medicinska modellen som traditionellt utgår från att svara på behandlingseffekter inom 

somatisk medicin till den senare presenterade kontextuella modellen som gör skillnad på 

specifika faktorer och gemensamma faktorers betydelser. Vilket blir relevant för denna studie 

som bär syftet att söka öppet efter vilka faktorer som kan ses främja återhämtning från 

missbruk.  

I analys av denna studies intervjumaterial tillförs även detta perspektiv på små sakers 

betydelse i förhållande till det som kan anses vara det stora, exempel specifika metoder eller 

gemensamma faktorer inom behandling. Det konstateras i inledningen att Hubble et al. (1999) 
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påpekade att 40 procent av utfallet i behandling utgörs av utom-terapeutiska faktorer men inte 

vilka de är. Ett svar på faktorer som påverkar kan vara det små tingen eller mikroperspektivet 

som tidigare studier visar på (Davidson et al., 2006; Topor, 2014).  

Det är utifrån presenterade tidigare studier som ligger till grund för denna studies 

strävan att söka ökad förståelse om återhämtning. 

3. Teoretiskt perspektiv 

3.1. Sense of self 

Tankar om val av teori har funnits sedan starten av denna uppsats men med ett av mig 

förbestämt mål att inte besluta en teori och med det låta styras av innehållet av en specifik 

teori förrän den sista intervjun var avklarad. Detta återkommer jag till under stycket 

genomförandet av intervju. Men efter varje genomförd intervju gjorde jag anteckningar i 

direkt anslutning för att sätta ord på tankar om vad som sagt under intervjun. De tankar som 

jag skrev ner visade återkommande på intervjupersonens inre förändringar samt en betydelse 

om hur det ”känns” hos dem utifrån olika sammanhang och situationer. Även i tal om andra så 

fanns det enligt mig en koppling till vad eller hur andra påverkade deras ”person”. Vidare 

tolkade jag att intervjupersonerna talade om inre förändringar, förverkligande, identitet och 

hur detta bar betydelse för förändring och bibehållande av förändring. Liknande perspektiv 

återfann jag i den litteratur jag samlat till studien (Billinger 2009 s.168; Blomqvist 2009 

s.150; Karlsson 2008 s.403-406; Larson & Goldberg 2008 s.156-159). Men det var först när 

jag fann begreppet sense of self i studier om återhämtning från svår psykisk sjukdom och 

schizofreni som valet gjordes (Davidson & Strauss 1992; Mathur, Bhola, Khanam & 

Thirthalli, 2014). 

Utgångspunkt för studien är att induktivt tolka den insamlade kvalitativa data, för att 

generera intressanta och upplysande resultat. Resultat som i senare reflekteras över utifrån 

vald teori. 

I mitt sökande av litteratur återfanns ytterst få referenser som tydligt gav en förklaring 

av begreppet sense of self, en förklaring kan vara att begreppet benämns på olika sätt inom 

litteratur och studier. Jag kommer presentera en genomgång av begreppet utifrån litteratur och 

tidigare studier för att sen avsluta med en sammanställning för hur sense of self tillämpas i 

denna studie. 
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En ungefärlig översättning till svenska är självuppfattning. Och återfinns i samband 

med den amerikanske psykiatrikern Daniel Stern (f.1934), utvecklingen av självet inom 

utvecklingspsykologin (Hwang & Frisén, 2012 s.185). Hwang & Frisén (2012) använder 

begreppet sense of self mot bakgrund av Sterns teori, som hur vi upplever oss själva i relation 

till andra (a.a. s.185). Självuppfattning finner jag inom socialpsykologin som utgår från 

Självet i grundform och bygger på individens identitet och hur individen betraktar sig själv. 

Något som används inom socialpsykologin för att förstå individen styr sina beteenden och 

tankar och att självet utvecklas genom samspel med andra i omgivning och samhälle 

(Ekehammar, 2012). Självet menar Ekehammar (2012) inte är ett ord som används till vardags 

utan snarare i sammansatt form, till exempel; självförnekande, självförakt, självsäker, 

självtillit, självkänsla och självuppfattning (a.a. s.274). Det framhävs tre egenskaper som 

utmärkande för människans själv; reflektiv medvetenhet, den mellanmänskliga aspekten samt 

den exekutiva (verkställande) funktionen (a.a.). Inom mellanmänskliga aspekten återfinns 

begreppet självuppfattning och utgörs av hur individen i sin självuppfattning tillskriver sig 

själv vissa egenskaper och värderingar. Till exempel om individen anser att lojalitet är en 

viktig del av en självuppfattning så kan individen bli extra känslig för om andra är lojala eller 

inte (a.a.).  

I en tidigare studier utgörs begreppet Självuppfattning, enligt definition av Punzi 

 

… å ena sidan som en del av den process i vilket individen skapar sin identitet i 

kontexten men ur alternativt perspektiv betonas kontextens betydelse, alternativt 

betraktar självuppfattningen som ett uttryck för ett substantiellt själv som 

framkommer i individens sammantagna berättelse om sig själv. (Punzi, 2010, s.25).  

 

Punzi (2010) visar på tre olika typer av självuppfattning; negativ, bristande och god 

självuppfattning. De olika självuppfattningarna utgör risk- alternativt skyddsfaktorer i tidigare 

studier av substansmissbruk, där en individ med negativ självuppfattning som följd av 

svårigheter i och under uppväxten. Individer som har en präglad negativ syn på sig själva kan 

i förstärkandet av den egna självbilden utföra destruktiva handlingar som de är medvetna om 

har negativa konsekvenser för deras livssituation, ett slags accepterande av jaget. Ett 

jagsynton, som anses göra jaget rättvisa. Något som kan ses inom studier om 

substansmissbruk (Punzi, 2010).  

Ett ytterligare perspektiv på sense of self återfinns inom studier om återhämtning från 

svår psykisk sjukdom så som schizofreni (Davidson & Strauss, 1992; Davidson, 2003; 

Mathur, Bhola, Khanam & Thirthalli, 2014; Roe & Davidson, 2005). Där påvisas ett samband 
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mellan ett förstärkt sense of self i förhållande till andra individer och hur det kan utgöra en 

coping strategi för att hantera symtomen av schizofreni, samt hur ett förstärkt och effektivare 

sense of sense kan utgöra en, externt sett, mental plattform, på vilken individen kan lära om 

sig själv och sina svårigheter (Davidson, 2003). 

Mathur et al. (2014) visar på hur schizofreni kan påverka en individs sense of self 

samt den sociala identiteten bortsett från de störningar i perception, kognition och funktionellt 

fungerande som sjukdomen utgör generellt. En del individer med schizofreni internaliserar ett 

stigma (självstigma) och diskriminering av och från samhället och dess syn på svårt psykiskt 

sjuka. Följderna av självstigma ses utgöra negativ påverkan på själv-känsla och begreppet 

self-efficacy.  

Self-efficacy kan förklaras som det mått av styrka och tilltro individen har till sin egen 

förmåga att slutföra och uppnå en uppgift eller utsatt mål (Lundh & Smedler, 2012, s.257). 

Alternativt kan uppgift istället vara att utföra ett specifikt beteende i en specifik situation 

(Ekehammar, 2012, s.278). 

Låg nivå av själv-känsla och self-efficacy kan utgöra hinder för individen att 

tillgodose sig ett fungerande socialt liv samt en produktiv och givande sysselsättning. Vilket i 

sin tur kan bidra till en sämre livskvalité (Mathur et al. 2014).  

Vikten av att stödja uppbyggandet av ett positivt fungerande sense of self som i sin tur 

kan stärka nivåerna av self-efficacy, självbehärskning och själv-känsla, ses som viktiga 

faktorer i förståelsen av processen kring coping [hanterandet av en situation] och 

återhämtning även inom somatiska tillstånd, depression samt negativa effekter av svåra 

livshändelser (Davidson & Strauss, 1992). Davidson och Strauss (1992) identifierade fyra 

grundläggande aspekter av återhämtningsprocessen, vilka kan ses involvera återupptäckten, 

återskapandet och användandet av ett funktionellt sense of self. Vad författarna visar på är: 

 

 1, att upptäcka möjligheten av ett mer aktivt sense of self. 2, att ta besittning av det 

nyupptäckta sense of self och dess styrkor och svagheter som en möjlighet till 

förändring. 3, Att agera utifrån aspekter av det och integrera resultaten av agerandet 

för ett reflekterande av ens egna förmågor 4, använda sig utav det förstärkta sense of 

self som en tillflyktsort från sjukdomen och skadliga element den egna sociala miljön 

(a.a. s.134).  

 

Gällande punkt ett, ett mer aktivt sense of self finns det inslag av att upptäcka kompetens 

hos sig själv. Kompetens som tidigare inte varit en del av individen, delar som inte skadats av 

sjukdomen. För en del har det inneburit att gradvis acceptera sin sjukdom som ett väsen skild 
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från personen, sjukdomen identifierar inte vem individen är utan vad individen har som del i 

sin helhet. Något som möjliggör ett nytt perspektiv och möjlighet på den egna kompetensen 

och förmåga.  

Den andra punkten involverar individens tvekan att ta vara på den uppfattade egna 

styrkan och upplevda begränsningar att ta sig för nya beteenden och sätta nya mål. Något som 

kan bero på tidigare inlärda beteenden och erfarenheter som betingat individen. Att ta 

besittning och tilltro kan liknas vid att du tror på att du har alla ingredienser nödvändiga för 

att baka en kaka, men att du även behöver känna dig bekväm i din förmåga och erfarenhet att 

ta dig för att använda de verktyg och ingredienser du besitter.  

Den tredje punkten kan ses det steget där du använt dig av dina verktyg och 

ingredienser och bakat en kaka. Vilket ger individen en möjlighet att reflektera över hur pass 

bra kakan blev och sin förmåga att baka. En liknelse till att sätta sina förmågor i test i 

verkligheten och få resultat som kan utgöra grund för positiv förstärkning av den egna 

personen. Men även se på eventuella förändringar. Ett sett att bli en erfarenhet rikare i 

utvecklingen av sig själv.  

Den fjärde och sista aspekten av processen för återhämtning är att tillämpa den stärkta 

förståelsen av sig själv och sin sjukdom till att hantera sig själv och sina känslor. Den stärkta 

sense of self kan utgöra en buffert i situationer som tidigare inneburit sårbara situationer för 

individen. Med förståelse om sina upplevda känslor och beteenden kan individen få en ökad 

kontroll över de svårigheter och tillkortakommanden som sjukdomen utgör. Till exempel 

situationer som tidigare inneburit en påverkning och upplevd stigmatisering kan en stärkt 

insikt och förbättrat sense of self möjliggöra för ett inre resonemang utifrån en trygg plattform 

och med det leda till att tidigare självupplevda sanningar om hur andra ser på en själv eller 

vem en själv är, inte lägre får fäste eller blir till sanning för individen. Något som ses som ett 

viktigt steg i återhämtningsprocessen och blir till en skyddsfaktor för hanterandet av 

motgångar [coping]. 

3.2. Sammanfattning och motivering av Sense of self 

I denna studie utgörs begreppet sense of self av en sammansättning av olika faktorer och delar 

av Självet. Vilket är anledningen till att begreppet behålls i den ursprungliga formen på 

engelska. Att översätta begreppet tänker jag kan komma att utgöra en påverkan hos läsaren att 

lägga till egen värdering i begreppet. Något som inte kan förkomma fullt ut ändå, men att 

översätta till exempelvis; självuppfattning, anser jag kan begränsa användandet av teorin i 

studien.  
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Denna studie ser begreppet och sense of Self-teorin som en sammansättning av de 

olika ovan nämnda själven, självförnekande, självförakt, självsäker, självtillit, självkänsla och 

självuppfattning och att de spelar sin roll var och sen för sig men även en synergieffekt av 

flera av själven.  

Självet är den egna identiteten som bygger på tankar om sig själv och som påverkas av 

och i samspel med andra. En utgångspunkt i teorin är att; vem man är, hur man upplever sig 

själv och vad för tilltro en individ har till sin egen förmåga är i ständig förändring.  

Punzi (2010) visar på hur de tre varianterna av självuppfattning hos en individ är 

viktiga att identifiera. Är klientens självuppfattning att ses som av; god, negativ eller bristande 

art/variant, detta utan att kategorisera klienten. Identifierandet av ”art/variant” menar Punzi, 

ligger till grund för hur man kan förstå orsaken till, samt förstå de psykologiska aspekterna 

mellan missbruk och beteendeproblematik. Detta för att utforma bättre anpassad behandling 

för substansmissbruk och beteendeproblematik.  

Punzi påpekar att ena problematiken (beteende) inte utesluter den andra (missbruk) 

utan att dessa kan komma att bero på varandra och bära grund i bristande självuppfattning. 

Teorin om de olika varianter av självuppfattning utgör även en förklaringsmodell för vilken 

roll/funktion som substansbruk och problematisk beteende kan fylla hos individen, Punzi 

visar på en koppling mellan beteendeproblematik och substansmissbruk, en koppling mellan 

sense of self-teori och missbruksproblematik. De kopplingar som Punzi (2010) gör är 

relevanta för denna studie även om det inte är fråga om återhämtningsprocesser i hennes 

studie.  

Denna föreliggande studie bär en ambition i att identifiera och definiera eventuella 

faktorer som kan ses främjande för återhämtningsprocessen ur missbruk. Utifrån ovan 

nämnda studier om återhämtning från svår psykisk sjukdom tillförs ett perspektiv och verktyg 

för analys sett utifrån sense of self-teorin (Davidson, 2003; Davidson & Strauss, 1992; 

Mathur, et al., 2014; Roe & Davidson, 2005). Davidson & Strauss (1992) har utvecklat en 

teori om hur ett positivt förstärkande av ett sense of self kan bidra till förstärkt coping 

förmåga/hanteringsstrategi för individen och med det främja återhämtningsprocessen sett till 

de fyra stegen som beskrivs ovan i denna studie. Det teoretiska perspektivet kommer 

tillämpas på återhämtningsprocessen från missbruk i kopplingen av dennas studies resultat 

och sense of self teorin.   

Valet av teori för denna studie gjordes först när den sista intervjun var genomförd. 

Ambitionen var att genomföra intervjuerna så teorilösa som möjligt. Valet av teori gjordes 

efter att samtliga intervjuer lyssnats igenom och primära anteckningar och koder gjorts, varpå 



  22 

 

det i egen tolkning framträdde ett mönster som tydde på återskapandet av individen och det 

egna självet i relation till olika aspekter och från olika perspektiv.  

4. Metod 

Jag kommer i detta kapitel redogöra för den metod som valts följt av en närmare beskrivning 

av metoden. Därefter redogörs genomförandet från förberedelser till analys av 

intervjumaterialet. För tydlighetens skull kommer varje del utgå från beskrivande 

underrubriker. 

4.1. Val av metod 

Jag har till den här studien valt att utgå från narrativ metod. Detta val bygger på min 

ambition, att ur ett livsberättelseperspektiv, söka fördjupad förståelse för främjande faktorer i 

återhämtningsprocessen ur respondenternas berättelser. Dessa berättelser utgör den data som 

analyserats och presenteras som resultat. Detta resultat kommer inte ta in teori eller tidigare 

studier utan dessa tillämpas i steget efter. Utgångspunkten för konstruerandet av intervjuer 

fram till analys av data är att vara induktiv och tillämpa ett hermeneutiskt förhållningssätt, 

vilket presenteras närmare under respektive rubrik.  

Metoden har valt för att undersöka och analysera berättelser från nyktra missbrukare 

och utifrån dessa narrativ skapa teman som svarar på de ställda frågeställningarna. Jag strävar 

att få ta del av berättelse som inte begränsas av specifika frågeställningar eller initialt vald 

teori 

4.1.1. Narrativ metod 

Begreppet narrativ är berättelse och själva berättande. Det framförs däremot i 

litteratur att narrativ som term för en berättelse eller historia, inte ska med förväxlas 

vardagsprat eller berättandet av en nyhetssändning (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2009). 

Narrativet som begrepp för narrativa studier ställer krav på forskaren vara kritisk i sin 

bedömning av vad som ska räknas som en berättelse. (Larsson et al., 2009). Larsson et al. 

(2009) påpekar att en definitiv definition av narrativ metod, strategi och analys inte finns 

uttalat. Synen och användandet av personliga utsagor i forskningssammanhang kan sträcka sig 

från att helt utan uttalat frågeställning ta in berättelsen som helhet, till en mer restriktiv 
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definition, där berättelsen och forskarens fokus på berättelsen utgår från en specifik 

frågeställning, ämne eller tid. I denna studie har ambitionen varit att avgränsa berättelsen till 

tiden för missbruket. Från när det började fram till den period i livet som individen blev 

nykter. Denna avgränsning har i alla intervjuer ändå genererat narrativ som innefattar större 

delen av intervjupersonernas liv och med det generat långa täta beskrivningar av olika faser; 

innan, under och efter missbrukstiden. Vilket blir relevant för denna studie, att ställa en öppen 

fråga eller önskan om att intervjupersonen berättar sin historia och att inte fråga efter 

specifika detaljer som skulle kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. Detta 

presenteras närmare under genomförandet av studien.  

Bryman (2011) ger exempel på hur narrativ forskning och intervju som 

insamlingsmetod bidrar till typ av data där forskare kan utveckla sin förståelse när det 

kommer till betydelse av vändpunkter i en människas liv. Ur ett narrativt perspektiv talar man 

inte om människors upplevelser utan om människors berättelser om upplevelser. Berättandet 

tillskrivs ett ontologiskt värde på så sätt att själva berättandet är ett grundvillkor för vår 

existens. Själva beskrivningen av ett skeende eller en process utgör en mycket central del, de 

studerade människornas egna berättelser är utgångspunkten för forskningen. (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009, s.102).  

Analysen kan handla om attityder, föreställningar, stilistiska egenskaper hos 

berättelsen. Typiskt för narrativa studier är en kronologi som handlar om en sekvens av 

händelser – ett processperspektiv. 

4.2. Kunskapsteoretisk inriktning: Hermeneutik 

Det hermeneutiska förhållningsättet utgår begreppet Hermeneutik som betyder att 

tolka, översätta, förmedla och utsäga (Widerberg 2002). Termen kan ses härstamma från den 

grekiska mytologin och gudarnas sändebud Hermes, Hermes hade som uppdrag att översätta 

och förmedla gudarnas budskap till människan (a.a.). Något som i denna studie tolkas till att 

jag som forskare, bär rollen att tolka intervjupersonernas berättelser och presentera min 

översättning i form av analys för läsaren. Hermeneutisk tolkning baseras på visa 

grundläggande antaganden eller förutsättningar i analysmetoden. 

Definition av grundantaganden i Widerberg (2002) 

 Mening skapas, framträder och kan bara förstås i ett sammanhang eller en kontext. 

 I all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt 
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 All förståelse förutsätter eller bygger på någon typ av förförståelse, dvs. de 

”glasögon” – den referensram, teori och liknande- genom vilka vi betraktar ett 

fenomen. 

 Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar.    

 (Widerberg, 2002 s.26) 

I denna studie förekommer flera tolkningstillfällen. Först vid transkriberingen av 

intervjuerna, och sedan om igen vid kodning och skapande av teman av texten inför 

kommande presentation av analys. Sammanhanget som omnämns ovan utgörs av berättelser 

om ett liv i missbruk och processen av återhämtning mot nykterhet. De ”glasögon” som 

Widerberg (2002) refererar till ovan, påverkar tolkningarna av berättelserna i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Vad jag som ”tolk” ser genom glasögonen, baseras på 

flera, ovan nämnda, faktorer. Dels är det min förförståelse för det fenomen jag söker svar på, 

och den förförståelsen bygger på min ackumulerade kunskap från livet, utbildning och 

arbetslivserfarenhet inom missbruksvård. En förförståelse som förändrats under processen av 

denna studie, av studerandet av tidigare studier och genomförandet av intervjuer.  Det har 

inom den vetenskapsfilosofiska diskussionen framhållits att det inte finns några rena 

tolkningar av data, utan vi ser alltid verkligheten utifrån någon form av teoretiskt filter 

(Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008) 

 I narrativa studier som bygger på intervjuer, så utgörs berättelsen av 

intervjupersonens syn på historien, en syn som går igenom berättarens filter och sätt att se på 

sin egen erfarenhet. Vilket för mig som forskare tillför en uppgift i att försöka förstå och tolka 

intervjupersonens beskrivningar och tolkningar av sin historia, och samtidigt göra mina egna 

förståelseinriktade och teoretiska tolkningar av intervjupersonens tolkningar av historien. Ett 

slags dubbel hermeneutik (a.a. s. 446).  

Hermeneutiken och hur forskaren väljer att se på den berättelse som återges, vilken 

tilltro som läggs till det som sägs, uppdelas i två hermeneutiska fokus; Tilltrons hermeneutik 

och misstankens hermeneutik, (a.a. s.446). Inom tilltrons hermeneutik utgår forskaren från det 

som berättaren säger med tilltro innehållet i vad som sägs. Inom misstankens hermeneutik 

eller kritisk hermeneutik så lyssnar forskaren till berättelsen, men fokuserar sedan mer på att 

problematisera vad som sägs utifrån ett kritisk reflekterande förhållningssätt med ambitionen 

att studera vad som inte sägs, alternativt att se på alternativa förklaringar till den mening som 

berättaren tillskriver sin historia.  
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I denna studie kombineras tilltrons hermeneutik med kritisk hermeneutik. Analysen av 

berättelserna utgår från en tilltro till de som sägs om; vem, vad och hur i relation till 

främjande faktorer för återhämtningsprocessen ur missbruk. Efter analysen förs diskussion 

om, och slutsatser av, studiens resultat i förhållande till vald teori och tidigare studier. Detta 

utifrån ett mer kritisk förhållningssätt till intervjupersonernas meningstillskrivande av; vem, 

vad och hur, som främjade återhämtningsprocessen? 

4.3. Induktion 

I studiens syfte framgår det syfte att undersöka vad som kan tolkas främjat 

återhämtningsprocessen hos intervjupersonerna, och att utgå från intervjumaterialet som källa 

för kunskap och analys. Det innebär för studien att förhållningssätt till användandet av teori. 

Med begreppet teori menar jag här olika teorier om missbruks och återhämtningsprocesser. I 

det induktiva angreppssättet föregås inte studiens observationer och resultat av en eller flera 

valda teorier, så som i deduktiva angreppssättet. Utan teorin ses som ett resultat av en 

forskningsinsats (Bryman, 2011 s.28). I begreppet resultat så kan det vara en fråga om att en 

ny teori har genererats i studien. Det induktiva angreppssättet för denna studie innebär en 

frånvaro av en explicit teori i analyserandet av intervjumaterialet. Detta för att generera 

intressanta och upplysande resultat utan en teoretisk påverkan. Det finns en liknelse i 

uttrycket ”när du pratar upprepar du bara vad du redan vet. Men om du lyssnar kanske du lär 

dig något nytt” (Dalai Lama2). I vilket pratar, kan liknas vid teori, och att lyssna, liknas till, 

att verka utan teoretisk påverkan.  

Min strävan är inte att generera ny teori på missbruksområdet. Utan att arbeta ur en 

”lös” teoretisk ram, för att kanske möjliggöra för att finna något nytt, kanske något som 

tidigare funnits i teori eller som betydande faktor för återhämtningsprocessen, som ”vi” idag 

inte se till som relevant kunskap inom rådande diskurs. Det bör tilläggas att jag inte aktivt 

verkar för att inte finna teorigenererande resultat.   

Det är dock inte så att det induktiva angreppssättet är forskning utan teori, utan som 

ovan påtalat, ”en definition av relationen mellan teori och forskning". I denna studie valdes en 

explicit teori, först efter att samtliga intervjuer genomförts. En teori som inte tillämpas i 

                                                 

2 Vid internetsökning av källa för citatet/uttrycket, tillskrivs den nuvarande Dalai Laman [Tibets religiösa 

ledare] som upphovsman. 
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presenterandet av resultat/analys, utan tillämpas med ambitionen tillföra en vidare utveckling 

av resultaten i studien. 

4.4. Genomförandet 

I detta stycke kommer de olika processerna av studien genomförande redogöras för 

under beskrivande underrubriker med ambitionen att skapa struktur för läsaren.  

4.4.1. Hur jag tänkte inför studiens början 

Ett av de första valen jag gjorde inför denna studie var att inte skriva den tillsammans 

med en annan student. Två framträdande anledningar i detta val var; en egen åsikt om vikten 

av att klara en C-uppsats på egen hand samt oron över att behöva kompromissa. Ett beslut 

som jag varit ambivalent inför under hela uppsatsprocessen. Det fanns en förmildrande 

omständighet i det faktum att jag som student nu skulle ingå i en grupp med andra studenter 

med ett gemensamt intresse i Alain Topors ”små ting” (se bilaga II). För mig är forskning en 

kollektivprocess och att genomföra uppsatsen på egen hand innebar att jag författade min text. 

Denna studie och den forskningsplan som lämnades in för godkännande byggde på 

återhämtningsprocessen från svår mental sjukdom. Något som i sökandet efter respondenter 

ändrades till återhämtningsprocesser inom missbruk. Vilket även framgår under rubriken 

urval.  

En tanke som jag burit på ända sen studiens början och långt in i genomförandefasen 

var ”vad är det egentligen jag vill med studien”. En fråga som var bra att ställa om igen, då 

den får en att ifrågasätta de val som gjort i genomförandet.  

4.4.2. Intervjuerna 

Att genomföra en studie baserad på människors berättelser eller erfarenheter om sin 

egen livshistoria, innebär ökat krav på förberedelserna och genomförandet av intervjuerna. I 

förberedandet för intervju kontaktade jag två personer, båda experter inom intervju och 

samtalsteknik, ena professor i psykologi samt psykoterapeutisk behandlare, den andre en 

utbildad journalist med flera års erfarenhet av skrivande och bokförlagsarbete. Dessa två fick 

ta del av studien intervjuguide (se bilaga I) och veta studiens syfte. Det innebar att jag fick 

testa min intervjuguide och diskutera olika aspekter av en intervju, så som formulerandet av 

frågeställningar, vart ska jag hålla intervjuerna? eller tekniker att tänka på under 

intervjuförfarandet.  
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För att nå intervjupersoner till studien så vände jag mig till olika personer som jag vet 

har eller haft kontakt med människor i missbruk. Sammanlagt ombads nio personer att höra 

sig för efter respondenter. Dessa nio personer fick informationen att det till studien söktes 

människor som har egen erfarenhet av missbruk från alkohol eller narkotika, och som idag 

lever som nyktra missbrukare.    

4.4.3. Urval 

Ett bekvämlighetsurval utifrån den aspekten att intervjua de respondenter jag kan 

komma i kontakt med. Så länge de uppfyller de kriterier som redogjorts under rubriker 

avgränsningar.  

Inför studien var målet att intervju fyra till fem stycken personer. De nio personer som 

jag bett om hjälp för att nå respondenter genererade sammanlagt sex personer som ställt sig 

positiva till att ställa upp på en intervju. Av dessa sex personer så lyckades jag bara komma i 

kontakt med fem stycken, en uttryckte svårighet med att finna tid för en intervju. Det var nu 

jag tog beslutet att intervjua fyra personer för studien. Detta beslut grundade sig den 

begränsade tillgången av respondenter, men även på det faktum att man i den narrativa 

metoden intervjuar sina respondenter ur ett livshistorieperspektiv, en metod som generellt 

genererar långa och detaljerade berättelse för analys (Larson, Sjöblom & Lilja, 2008).  

Det fanns inget krav på att intervjupersonerna skulle genomgått behandling. Det enda 

vara en erfarenhet av ett eget missbruk och att de idag var nyktra. De fyra personer som 

intervjuades för studien har alla fått samma information (Se bilaga IV), Både innan de gav sitt 

samtycke att jag kontaktade dem, när jag kontaktade dem inför en möjlig intervju och när vi 

träffades för intervjun. Samtliga ombads välja ett namn för anonymisering (närmare 

presentation görs under nästa rubrik). Respondenterna utgörs av tre stycken kvinnor; 

Marianne, Athena och Amalie (fingerat namn), och en man, Martin (fingerat namn). Ingen av 

respondenterna uttryckte något annat gällande könstillhörigheten. Ingen av dessa respondenter 

kände jag sedan tidigare. 

4.4.4. Genomförandet av intervju 

Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon. Och informationen om detta 

framgick i det medgivande som lästes igenom tillsammans och skrevs under innan intervjun 

påbörjades.  

Återkommande inslag i dessa intervjuer var att informanterna uttryckte en osäkerhet 

över vad jag ville att de skulle berätta. Intervjupersonerna har informerats att jag för studien 
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ville intervjua dem om deras själv upplevda erfarenheter från tiden i missbruk. Och det 

faktum att de blivit nyktra. På deras fråga om vad jag ville veta, så bad jag dem att öppet 

berätta om vart de började utan att specificera vad jag menad med ”började”, men med en 

antydan på missbruksperioden i deras liv. Den frågan bidrog till att de själva fick välja vart de 

skulle inleda sin berättelse.  

Min ambition var att inta en passiv roll i intervjun. Att inte ställa ledande frågor och 

att låta berättelsen komma fritt. För att uppnå detta så skrevs det inga konkreta frågor i 

intervjuguiden, utan en övergripande tankekarta om vad jag ville få svar på. Under intervjun 

ställde jag frågor då det uttrycktes saker som jag vill få förtydligade i att jag tolkade på det 

sätt som de menade. 

Övergripande så utgick från de fyra kommunikationsverktyg för samtal som ingår i 

MI (motivational interviewing), Bekräftelse, öppna frågor, reflektion och sammanfattning. 

Min tanke var, att även om jag har för utgångspunkt att passivt lyssna så visade jag att jag 

aktivt lyssnande genom mitt kroppsspråk, rörelser i huvudet och användande av ord och 

bekräftande ljud. Gällande öppna frågor så var tanken att inte förmedla ett ifrågasättande utan 

ett nyfiket undersökande. Till exempel frågan ”är detta svårt för dig?” som ur ett MI-

perspektiv kan utgöra att intervjupersonen påverkas av valet av ordet ”svår” och kanske 

funderar över vad jag som intervjuare menar med svårt, och istället välja att formulera frågan 

”vad innebär det för dig?”. 

Det reflektiva lyssnandet utgick från att återge det intervjupersonerna berättade, ett 

sätt att visa att jag lyssnade och ville förstå. Ett sätt som även kan förmedla empati. Under 

intervjuerna så uppstod det tillfällen där intervjupersonen kom till ett avslut och jag behövde 

medverka för att stimulera ett fortsatt berättande. Detta genom att sammanfatta vad det 

berättat, vilket också blir ett sätt att stämma av att jag lyssnat och förstått deras berättande, 

samt att ur sammanfattningen finna ett ämne att spinna vidare på. Exempel; ”Har jag förstått 

dig rätt i att det var när du var på sjukhuset som träffade läkaren första gången?”, varpå 

intervjupersonen här fick möjlighet att bekräfta eller påpeka om jag uppfattat något fel. Efter 

det kunde en fråga som ”Skulle du vilja berätta mer om det mötet för mig?”.   

Tiden på de intervjuer som genomfördes är ca en och halvtimme långa, och 

sammantaget utgör de 5h och 41min intervjumaterial. Platsen för intervjuerna varierade 

mellan varje intervjuperson. Martin träffade jag först på ett kafé där vi åt lunch följt av en 

intervju på en privat psykoterapimottagning som jag fick låna. Marianne förslog att vi  kunde 

ses på den öppenvårdsbehandling som hon hade kontakt med för sitt tidigare missbruk. Där 

fick jag möjligheten att boka in mig på ett av besöksrummen. Athena föreslog att vi skulle 
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hålla intervjun på hennes arbetsplats, där vi hade tillgång att sitta ostörda på hennes kontor. 

Amalie föreslog att jag skulle komma hem till henne för intervju, vilket jag gjorde. Min 

strävan var att intervjuerna skulle genomföras på en plats som intervjupersonerna kände till 

och kunde erbjuda en trygg och ostörd miljö. 

4.4.5. Bearbetning av intervjumaterial 

Intervjumaterialet genomlyssnades först och övergripande anteckningar fördes. Efter 

det transkriberades intervjuerna i sin helhet, med undantag för en av intervjuerna där delar av 

berättelsen rörde en familjemedlem och omständigheterna återgavs detaljerat. Istället gjordes 

det anteckning i transkriberingstexten med tidsangivelse och egen text om vad som sägs. I 

denna studie är det av intresse att uppmärksamma det som berättas och i vilken kontext. 

Däremot så gav inte detaljerad beskrivningar om en tredje persons liv något till denna studie, 

mer intressant bedömde jag var vilken eventuell tolkning som kunde göras över valet att 

berätta indirekt om sig själv utifrån omständigheterna i en annans liv. Efter transkriberingen 

inleddes det tematiska analysförfarandet för denna studie, vilket beskriv närmare under nästa 

rubrik; tematisk analys.  

4.5. Tematisk analys 

I denna studie använder jag mig ut av tematisk analysmetod [TA]. Data utgörs av 

materialet från intervjuerna. Tillvägagångssättet för analys utgår från artikeln Using thematic 

analysis in psychology (Braun & Clarke, 2006).  Författarna beskriver TA som ett flexibelt 

verktyg att använda sig utav oavsett forskningsmetod och teori (a.a. s.78). TA är en metod för 

att identifiera, analysera och inberätta mönster (teman) funna i analysmaterialet (a.a. s.79). 

Den tematiska analysmetoden är enligt Braun och Clarke (2006) inte en specifik metod i sig 

utan ett verktyg att använda sig utav inom diverse analystraditioner. Bara det formuleras hur 

TA tillämpas som verktyg. Inom narrativa metoder utgörs tematisering ett av 

analysalternativen. Detta genom att läsa igenom berättelsen utifrån ett helhets- och 

innehållsperspektiv för att söka efter teman. Dessa teman kan användas för att skapa struktur i 

berättelsen och med det sätta berättelsen i olika kontexter, som exempelvis uppväxt eller 

arbetsliv (Larson, Sjöblom & Lilja, 2008 s.209). 

 Ett viktigt begrepp inom TA är teman. Teman används för att sortera fynd i 

analysmaterialet som bedöms vara av vikt i förhållande till den utsatta 

forskningsfrågan/syftet. I fråga om vad som är att anse som ett mönster/fynd vid kodning av 
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materialet bestäms av forskaren. Det är nödvändigtvis inte så att ett återkommande tema som 

utgör i antal ett tema som är att anse som viktigt för studien. Även det ett beslut för forskaren 

att reflektera över. (a.a. s.82). 

Denna studie är induktiv och bygger på en ”lös” teoretisk ram. Vilket i TA innebär att 

koda och analysera materialet utan att försöka passa in fynden till en förbestämd teoretisk 

ram. Analysen är att anse som då datadriven. (a.a. s.83).   

Tillvägagångssättet för analys bygger de sex faser i TA som Braun & Clarke, 2006) 

presenterar i sin artikel (s.87). Se även bilaga III. I denna studie har inneburit att (1) grundligt 

bekanta sig med mitt datamaterial. Vilket gjordes genom att lyssna genom intervjuerna och 

föra anteckningar, transkribera och läsa de anteckningar som gjordes under intervjun. Nästa 

steg (2) var att systematiskt koda intressanta förekomster över hela materialet, och skriva ner 

den preliminära koden och till vilket textutdrag den hänvisar till i materialet. Steg (3) var att 

påbörja sökandet av möjliga teman, och även där samla vilka textutdrag som dessa teman 

baseras på. Vilket kom att utgöra en mer krävande process än transkriberingen. Inför denna 

process införskaffade jag mig en extern dataskärm och med det möjligheten att se flera 

dokument samtidigt på två skärmar. I fas (4) påbörjade granskandet av teman, kontrollera om 

de passade ihop med textutdragen. I steg (5)  Påbörjades ett dokument med namngivna teman 

och beskrivande rader som förklarade innebörden av det tilltänkta temat. I detta steg så tog jag 

hjälp med att reflektera analytisk med min handledare. Ett sett att testa mina tankegångar och 

inte begränsas av att arbeta på egen hand. Det sista steget (6) i analysprocessen blir att sätta 

teman i text i rapporteringen av resultat. Även i denna fas reflekterades det över valen av 

teman dom citat som ingick.  

4.6. Avvikandet från den narrativa metoden 

Narrativ metodens berättelsebegrepp ges i dagens samhällsvetenskapliga forskning en 

vid definition. Det är inte enbart inom narrativ metod som berättelser kan utgöra grund för 

analys utan återfinns i både kvalitativa och kvantitativa forskningsdesign (Larson, Sjöblom & 

Lilja, 2008) 

Narrativ metod beskrivs lämplig att tillämpa om man vill öka kunskapen kring mening 

och mönster utifrån berättelserna, men att det inte finns en enskild narrativ metod för analys. 

För denna studie så tillämpas en tematisk analys med tyngd på vad som sägs och inte hur det 

sägs (Bryman, 2011, s.527). I metoden så ingår även begreppet narrativ intervju. Den 

narrativa intervjun beskrivs söka en berättelse i sin helhet och att berättaren berättar fritt. Till 
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exempel om ett utsatt ämne (a.a. s.416-417). För att möjliggöra detta så anses det vara 

fördelaktigt att intervjuaren är så passiv som möjligt och ställer öppna frågor som 

intervjupersonen själv får reflektera över. Beskrivs närmare för denna studie under 

genomförandet av intervju. Vad som kan betraktas som avvikelse från den narrativa metoden 

var att jag under intervjuerna var delaktig i samtalet och ställde öppna frågor för att stimulera 

ett fortsatt berättande, samt för att motverka eventuella missförstånd över vad 

intervjupersonerna menade då de antydde saker.  

Ett annat som kan ses som en avvikelse är rapporteringen av resultatet. Det görs inte 

med fokus på enskilda berättelser och utifrån en specifik intervjuperson utan i form av 

namngivna teman som är resultatet av den tematiska analysen.  

4.7. Etiska överväganden 

I denna studie betraktades Vetenskapsrådets fyra grundläggande etiska principer innan 

studien genomfördes (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet; pekar på att information 

om studien ska lämnas till den som studeras. Samtyckeskravet; innebär att forskaren ska efter 

att korrekt och tydlig information getts, inhämta samtycke, där ska återigen frivilligheten 

under hela medverkan framgå. Konfidentialitetskravet; ”Uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (a.a. s.12). Nyttjandekravet; 

”de uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet” (a.a. s.14). 

 Respondenternas medverkan var frivillig. Något som framgår i och med 

informationsbrevet. Samtliga platser och uppgifter; så som namn på intervjupersonerna, namn 

på personer som omnämns i intervjun, eller annat som kan leda till identifierande av person 

kommer anonymiseras och presenteras med fingerade uppgifter. Studies resultat påverkas inte 

av vart i landet intervjupersonerna befinner sig. Vidare gällande anonymitet så kommer inför 

varje intervju, om igen redogöras för intervjuns syfte och att intervjupersonen när som helst 

under intervjun gång kan välja att inte svara eller att inte medverka. Frivilligheten i 

medverkan har jag även påpekat gäller efter intervjun om det uppstår några eftertankar som 

kan resultera i att intervjupersonen inte vill att deras intervju tas med. Efter denna genomgång 

så skrivs ett medgivandeintyg på av intervjupersonen och av mig som intervjuare. Där 

framgår även att intervjun med samtycke spelas in.  
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Inspelningen har gjorts med diktafon [Olympus VN-741PC]. Diktafonen är extern och 

använder sig inte utav något internet eller fildelning, och kan då tillföra ett högre skydd av 

konfidentialitet och skydd av den insamlad information. 

Ett övervägande i studien var om det var etiskt sett lämpligt att söka informanter 

genom professionella inom socialt arbete. Om det kunde försätta informanterna i ett 

komplicerat läge där lojalitet inför sin handläggare eller relationen mellan dem, tänkas utgöra 

en påverkan av deras berättelser. Jag resonerade att jag inte tillfrågade någon av de 

handläggare inom socialtjänsten som jag hade kontakt med, Utifrån tanken att en handläggare 

på missbruksenheten har en maktposition och tar beslut, beslut som kan komma att påverka 

just den informanten som jag intervjuar. Dom professionella som jag tillfrågade bestod av 

öppenvårdbehandlare utan myndighetsutövning, En person som under många år har arbetat 

med eget familjehem och nu inom socialtjänst utanför Stockholm. Samtliga av dessa 

”mellanhänder” var även i deras profession bundna till sekretess.  

Det sista etiska övervägandet gjordes kontinuerligt under studiens process, och var 

över framställan av intervjupersonerna och de citat som valts. Jag resonerade att det ställs 

krav på mig att formulera i text, vem som säger vad och när det är jag som gör min tolkning. 

Samt att inte bidra till en negativ generalisering av personer i missbruk.  

 

4.8. Tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet & generaliserbarhet   

Tillförlitlighet är ett begrepp inom kvalitativ metod som består av delkriterier, tre av 

dessa är; trovärdighet, som ger intern validitet, stärks genom forskarens styrka att förklara 

studiens utgångspunkt ur vilken social verklighet. Att redogöra för sitt urval, datainsamling 

och sin egen förförståelse och insikt om sig själv. Allt utifrån en transparens och ärlighet. 

(Bryman, 2011, s.354-355) 

Stärkt tillförlitlighet för studien nås genom konstruktionen av intervjuguiden. Guiden 

ska återspegla studiens syfte. Men inte påverka genom ledande frågor respondenternas svar. 

Något som är extra viktigt ur ett narrativt perspektiv (Bryman, 2011). Narrativa perspektivet 

tillför krav på mig som tolkare att återberätta berättelserna men redovisad koppling till empiri 

och vald teori, samt att jag svarar på det studien satt fokus på att besvara (Widerberg, 2002). 

Överförbarhet (extern validitet). Är också en fråga om generaliserbarhet. Är studien 

transparent och läsaren kan ta del av tillräckligt material för att förstå forskarens analys men 

även granska och göra sin egen så kan läsaren ta del av så mycket teori och empiri för att 
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”bära” med sin och tillämpa på ett annat område eller kontext. (Bryman, 2011, s.355). I denna 

studie presenteras resultaten form av teman samt en strävan att redovisa längre citat och med 

det mer ett mer detaljerat underlag för läsaren att göra egna tolkningar av. 

Pålitlighet (rimlighet/reliabilitet). Ställer krav på att transparens återfinns redogörelse 

av processens alla faser, problemet, transkriberingar, beslut av analys. Här kan forskaren testa 

sin studies val genom att låta andra forskare granska, både under processen och vid slutskedet. 

Ett exempel utifrån min egen valda studie att intervjua brukare för att fånga berättelser utifrån 

ett narrativt perspektiv är att jag i min studie är transparent gällande min kunskapsnivå som 

student, samt att i den studien ämnar arbeta fram en intervjuguide som inte ska styra 

respondentens svar. Men vara uppmärksam på teman respondenten tar upp och då försöka 

följa dessa teman om det är teman som kan svara på studiens syfte.  

Det är i min studie en problematik som jag identifierat, att intervjua och söka kunskap, 

men att narrativt perspektiv öppnar för en diskussion om hur vida utsagorna kan återges som 

sanning och inte som en efterkonstruktion gjord av respondenten. Detta kan utgöra både ett 

omoralisk och oetiskt ifrågasättande från min sida och för att få fram en strategi som kan 

liknas vid att ifrågasätta under intervjun så kommer jag konsultera en person med erfarenhet 

och dokumenterad kunskap inom behandling, terapi, psykologi och forskning. balansgången 

går mellan att utgå ifrån ett utsagorna beskriver så som det var och upplevdes, men i sökande 

efter empiri för evidens behöver trovärdigheten utmanas eller problematiseras filosofiskt av 

min som forskare.     

Widerberg (2002) skriver ”upprepade mätningar ger samma resultat”, i fråga om 

reliabiliteten. Jag menar att om samma studie görs om igen så kommer inte samma svar och 

samma tolkande forskare finnas i samma kontext i tiden. Men att genom att visa på analyser 

och tolkningar som görs och vara öppen och redogöra för vilka utsagor jag kopplar dessa till 

så kan mitt resultat granskas och med det öppna för en stärkt reliabilitet 

Generalisering syftar till att använda sitt resultat till att bli representativ för andra 

eventuella grupper och miljöer (Bryman, 2011). Det förekommer delade meningar om detta 

enligt Bryman (2011). Jag utgår från att en studie som görs med transparens och full 

dokumentation över forskarens tillvägagångssätt kan användas med sina resultat som underlag 

för jämförelse mot grupper som ses befinna sig i jämförelsebara kontexter.  
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4.9. Diskussion 

Jag anser mig vara medveten om denna studies svårigheter och komplexitet i att både 

fånga berättelser utifrån narrativ metod, ställa icke ledande frågor, analysera dessa utsagor 

mot teori och samtidigt föra en filosofisk diskussion om huruvida en individ kan återberätta 

sin egen sjukdomshistoria. Detta ställer stora krav på mig i tydlighet och reflexiv styrka i 

mina värderingar. Det som kan ses som försvårande är min relativt låga kunskapsnivå om 

forskning som aktiv student, samt att jag skriver på egen hand. Vad som däremot kan ses som 

styrkor är mitt deltagande i Alain Topors forskargrupp och att jag har för ambition att ta hjälp 

av erfaren kunnig psykolog och forskare vid konstruerandet av intervjuguiden.  

5. Resultat och analys 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Här följer kort beskrivning av intervjupersonernas bakgrund baserat på 

intervjuberättelserna. Detta för att underlätta och förstå studiens resultatdel och kontexterna i 

citaten. Fakta återges inte i detalj utan uppskattningsvis, detta i enighet med anonymiteten  

Marianne är mellan 40-60 år gammal. Hon är gift och har ett vuxet barn och bostad. 

Marianne är nykter alkoholist och inget annat konstaterat beroende/missbruk. Vid 

intervjutillfället så är Marianne sjukskriven, har genomgått samt avslutat (specifik metod) 

behandling inom öppenvården och går på uppföljningssamtal. 

Amalie är mellan 40-60 år gammal och har bostad. Amalie är nykter narkoman och 

hade amfetamin som sin huvuddrog. Amalie har använt droger sedan tidiga tonåren och varit 

nykter ca 10 år. Amalie har erfarenhet i ett liv av kriminalitet och hemlöshet. Amalie har 

genomgått (specifik metod) behandling och arbetar professionellt idag med vård och stöd för 

missbruk. 

Martin är mellan 20-35 år gammal och har bostad. Martin har erfarenhet från ett 

destruktivt användande av alkohol och våldsamt beteende som följd av detta. Martin har 

erfarenheter av en uppväxt som placerad. 

Athena är mellan 40-60 år gammal och har bostad. Athena är nykter narkoman och 

hade heroinet som huvuddrog. Athena har använt droger sedan sena tonåren och varit nykter 
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ca 10 år. Athena har erfarenhet av ett liv i kriminalitet och hemlöshet. Athena har genomgått 

(specifik metod) behandling och arbetar professionellt med socialt stöd för missbruk.      

5.2. Teman 

I den här delen presenteras resultatet av den tematiska analysen av berättelserna. 

Analysen består av (3) teman varav det tredje presenteras i två (2) underteman: Vara attraktiv, 

ett nytt sammanhang och samhörighet, människorna och händelserna som gjort avtryck -

människorna och händelserna. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som personer med en tidigare 

missbruksproblematik berättar har främjat deras återhämtningsprocess. Den processen kan ses 

på kronologiskt med tre övergripande faser; först har vi de händelser och faktorer som bidrar 

till tankar om sin egen situation och med det en möjlighet till påbörjad förändring. Nästa fas 

kan beskrivas som en övergångsfas och genomförandefas för individen, och om allt går bra 

med genomförandet så kommer en fas av bibehållande. Vart dessa faser möts eller överlappar 

varandra kan vara svårt att tyda. Dock så kan vissa perioder vara tydligare att identifiera, till 

exempel så kan perioder där personen själv valt att vara utan sin drog tolkas utgöra en 

bibehållandefasen.   

De teman som kommer presenteras består av min tolkning av främjande faktorer för 

återhämtning utan koppling till en specifik fas. En del saker som tolkats främja processen, kan 

ses som betydelsefulla under en eller flera av faserna. En punkt som jag återkommer till 

närmare under rubriken diskussion i detta kapitel.  

5.2.1. Vara attraktiv 

Ett ämne som kommer upp i intervjuerna är det egna utseendet, en direkt koppling till 

det fysiska, den egna skönheten. Den förändring i utseendet som ett långvarigt missbruk kan 

innebära, verkar kunna utgöra en påtaglig ögonöppnare om den livssituation de rent generellt 

set, befanns sig i. Utseendets roll påverkar dem på olika sätt.  

 

När jag ser tillbaka på det kan jag se att jag hade trauma på olika sätt, men att jag inte 

kunde sätta fingret på det då, för när jag var ute och återföll så ville jag bara ta livet av mig, 

jag hade ju tappat allt hår, jag hade ju hår ända ner hit [visar med händerna på midjan] håret 

var helt trasigt /…/ då kunde jag känna att ”hoppas jag dör”, men jag försökte inte ta livet av 

mig. (Athena) 
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Andra lyfter fram betydelsen av sitt yttre i relation till livet som nykter. Ett 

återskapande av det fysiska yttre verkar underlätta för möjligheten att komma tillbaka till 

samhället igen. Ett försämrat fysiskt yttre verkar kunna bidra till en stigmatisering och 

mentala svårigheter för dem själva, som Amalie beskriver: 

 

 Jag var snart 40 bast, och hade infektioner i hela kroppen, jag hade jätte mycket 

problem med tandstatusen. Tandstatus är så otroligt påverkande på hela fysiska, hur man mår, 

det är ett socialt trauma, det är ett socialt handicap, och det är en källa till att må fysiskt 

väldigt dåligt. 

 

Ett skadat och försämrat yttre verkar påverka den psykiska hälsan. I Athenas 

berättelse verkar det som att komplikationer från perioder av sjukdom kopplat till hennes 

missbruk, utgjorde en smärtsam insikt om sin egen livssituation. Hon berättar; jag levde ju det 

liv jag ville leva, jag var lycklig med drogen /…/ jag levde ju det ljuva livet (paus) trodde jag.   

I Amalies fall så berättar hon att kroppen kollapsade av missbruket, men att det var 

under de första åren som nykter som långvariga infektioner i kroppen resulterade i bortfallet 

av tänder.     

En tredje aspekt på vara attraktiv beskrivs även den handla om ett återskapande av 

den egna personen. Ett långvarigt liv i missbruk uttrycks ha satt sina spår i personligheten. 

Det är mindre en fråga om ett attraktivt yttre utan mer om att ett återskapande av en ”självbild 

som kvinna”, vilket kommer till uttryck i intervjun med Athena:  

 

Jag får hela tiden jobba med min mjukhet [för att det ligger så inlärt från 

missbrukslivet] synen på relationer och ”ensam är starkast”- ligger inlärt, Integritet ligger 

inlärt, ”det kan vara farligt att släppa in män” (…) svårt att han en relation, att vara den där 

kvinnan, för hur är en kvinna? 

 

Athena berättar om tiden som nykter från missbruket. Om hur den tiden bestod av att 

ett återinträde till samhället, det samhälle som inte bestod av droger och kriminalitet, Ett 

samhälle där det verkar som att hon behövde lägga till med en attityd för att klara sig. Att ett 

liv i missbruk kan ha effekter av förändring på intervjupersonerna, antyds i flera av 

berättelserna. Ett återinträdde tillbaka till samhället, verkar försvåras utan ett återhämtande av 

en fungerande person. Ett slag behov av acklimatisering framträder bland utsagorna. Athena 

sätter ord vilken situation livet i den undre världen kan komma innebära. 

 

Jag passade mig från att integrera med killar, det är en jävla rutten värld, den är svår, 

den är tung för tjejer /…/ jag hade en jävla tur, jag kunde lika gärna blivit slagen av en kille, 
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fått tänderna ommöblerade /…/ men jag höll på med en drog [heroin] som inte är attraktiv, 

man är inte attraktiv sexuellt. 

 

5.2.2. Ett nytt sammanhang och samhörighet 

I intervjuerna återkommer intervjupersonerna till den första tiden som nykter, och hur 

tuff den var. Det beskrivs som en period där man är väldigt sårbar och i stort behov av 

positiva inslag i livet. Martin, Athena och Amalie levde alla tre ett liv i missbruk som även 

innefattade en livsstil ”utanför” samhället. Och den nu nyfunna nykterheten innebar ”att 

klippa med alla drogkontakter ” som Amalie uttrycker det, som viktig för bibehållandet av 

nykterhet. Det verkade inte räcka med att vara nykter utan det behövdes byggas upp ett 

nätverk av drogfria relationer. Att bryta med det gamla, men samtidigt, inte bli ensam.  

 

De första åren [av nykterhet] var jag på KRIS sex eller sju dagar i veckan. Det gav en 

samhörighet, att jag hade ett ställe där jag inte behövde sätta på mig en mask eller spela en 

roll. Jag kunde komma ner dit och säga ”jag mår jävligt dåligt idag och idag är jag drogsugen” 

och det var ingen som fick panik eller så… (Amalie) 

 

Amalie pekar på betydelsen för henne av att ha tillgång till KRIS3 och den 

samhörighet hon fann där. Samhörigheten uttrycker hon tillsammans med begreppet 

KASAM4. Ett nytt sammanhang för individen uttrycks i intervjuerna spela roll för 

bibehållandet av en nykterhet, men också hur det gamla sammanhanget kunde bidra till en 

fortsättning av missbruket. Martin berättar hur han tidigt i livet sökte ett sammanhang och 

fann det inom högerextremistiska rörelser. Till en början var det nazistiska skinnskallar som 

han umgicks med och Martin berättar hur alkoholen var ett självklart inslag för dem. Att det 

fanns en gemenskap i spänning och hat som Martin uttrycker det.  

Den första förändringen för Martin kom när han bytte sitt sammanhang genom att 

lämna skinnskallarna och istället bli aktiv inom [ND] Nationaldemokraterna (högerextremt 

parti som bildades 2001). Medlemmarna inom ND hade enligt Martin en strikt syn på alkohol 

och narkotika. Martin berättar; 

 

Du hittar alltid någon slags tillhörighet (…) för mig var det endast om spänning och 

inte så mycket om ideologi (…) det fanns tre grupper att vara med i, skinnskallarna, med dem 

                                                 

3 KRIS – Kriminellas revansch i Samhället - är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare 

hjälper varandra tillbaka in i samhället. 

 4 KASAM – Känsla Av Sammanhang. Ett begrepp myntat av Aaron Antonovsky (f. 1932)  
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så söp man och hade kul, NSF [Nationalsocialistisk front] var jag aldrig med i, och ND var 

med skötsamma, städade (…) där fanns många smarta killar, som det ändå gått bra för idag. 

 

Martin berättar vidare hur ND även arbetade aktivt för att värna om djur, ett intresse 

som Martin fastnade för och som efter att han bröt med de högerextrema grupperna så har han 

fortsatt att arbeta ideellt med djur. Idag på ett hem för djur och även uppsökandet av 

bortsprungna husdjur. 

Sammanhanget utgörs av olika konstellationer. Vi har här ovan sett hur frivilliga 

organisationen KRIS utgjort en möjlighet för ett nytt sammanhang. I Martins fall återses detta 

i politiska grupperingar. Sammanhanget eller samhörigheten som Amalie uttrycker det, 

innehåller liknande beskrivningar i fråga om vilka som ingår i sammanhanget. Vilket är 

människor med erfarenheter som liknar intervjupersonernas, men även att andra i gruppen 

påminner om någon som står dem nära. Marianne berättar om hur hon i behandlingsgruppen 

fann ökad insikt och förståelse för sin egen problematiska relation med sin dotter i en av de 

andra deltagarna. Och hur den deltagaren kunde relatera till sin egen mor i Marianne.  

 

Det var så mycket lättare att prata om problem i grupp, för då kunde alltid någon 

annan hoppa in i samtalet, och det var en kille där och när han pratade så tänkte jag ”gud det 

känner jag igen”, och när jag berättade något så säger han ”ja! så där säger alltid min mamma, 

jag ser lite av min mamma i dig. Och när han pratade så utbrast jag ofta ”precis så säger min 

dotter” 

 

Det verkar som att Marianne kunde finna någon slags tröst i det faktum att hon inte 

var ensam i sin livssituation. Att det fanns andra som också hade barn som fastnat i missbruk 

eller själva utvecklat ett alkoholmissbruk så som Marianne. ”Wow, det finns fler föräldrar där 

ute som vet hur jag har det”. Den aspekten av att det nya sammanhanget inte bara bidrog med 

en nykter tillvaro utan även en möjlighet till kunskap om vägar ur missbruket, och kunskap 

om hur andra har haft det verkar påverkas av närvaron av andra människor med erfarenheter 

av tidigare missbruk.   

För min del blev det en ganska stor ”eye opener”, för att det var ju gamla polare, 

knarkpolare, som var drogfria som kom upp dit. Och jag hade aldrig träffat en drogfri 

narkoman (Amalie) 

 

Ett citat från Amalie där hon återigen berättar om vad tillgången till KRIS och det 

sammanhanget gav henne, men också verkar funnits på AA/NA5 mötena 

 

                                                 

5 Anonyma Alkolister/Anonyma Narkomaner (Ideell förening) 
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År 2004 går jag på mitt första NA möte, och där inne på det mötet träffar jag på flera 

stycken (paus) som blev så jävla glad att se mig. Då började jag snappa det här med att det är 

här jag ska vara (Amalie). 

 

5.2.3. Människorna och händelser som gjort avtryck  

Även om intervjupersonerna påpekar att återhämtningen främst måste komma inifrån 

så visar berättelserna på vikten av yttre stöd i olika former. 

5.2.4. Människorna… 

 Det stödet återfinns hos specifika personer, personer som de berättar mer 

inlevelsefullt om. Det handlar om ibland om en ledstjärna, som Athena uttrycker i intervju, 

”ledstjärnan” återfinns i intervjuerna som en personal från KRIS, eller en handläggare på 

socialtjänsten. Ibland är det en behandlare. Samtliga har en eller flera personer som det 

tillskriver en idag tacksamhet för hur de stärkte dem under resans gång. Intervjupersonerna 

beskriver hur de lyssnade på dem, ifrågasatte dem på ett bra sätt men framförallt hur de 

förmedlade att de trodde på dem. 

 

Det var fan inte så många som trodde skulle bli drogfri, men min socialsekreterare 

han hade bestämt sig för att ge mig en ärlig chans, Jag har pratat med honom efteråt [Flera år 

efter som nykter] och han berättade att han såg någon hos mig, att jag ville något annat. 

(Amalie) 

 

Martin uttrycker sin ”ledstjärna” i form av en låt-text av artisten Nordman. ”livet kan 

vara din vän, men först när du lever”. Han berättar hur de orden påverkat honom att ge livet 

en chans, att öppna upp för förändring, ”gör det man ska göra, så kan det funka ganska bra”.  

Att supandet är destruktivt och inte att leva sitt liv. En sak som återfinns hos flertalet av 

”ledstjärnorna” att de har egen erfarenhet av missbruk. Det verkar som att det är då 

intervjupersonerna tar in det som sägs eller förmedlas till dem.  

 

Men när jag satt mitt sista straff så hade jag snappat upp lite mer och fått tillbaka lite 

mer hopp om mig själv, speciellt en kvinna som jag träffa där som hette Elina, Som jag visste 

verkligen varit under isen och gott på heroin och blivit drogfri, det var speciellt hon som gav 

mig otroligt mycket hopp och var väldigt viktig, Elina var en gammal polare, och hon jobbade 

nu på KRIS. (Athena).  
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Dessa betydelsefulla människor verkar har gjort ”något extra” för informanterna. 

Tagit sig tid, lyssnat eller som Marianne uttrycker det dom tar ögonkontakt. Marianne berättar 

hur hon förvånades över hur mycket stöd hon fick och från olika, för henne oväntade håll:  

 

Jag måste säga att det spys galla på vården, Men jag har bara varit med om otroligt 

positiva kontakter, till och med hon på Försäkringskassan, Hon frågar mig ”hur går det för 

dig, känner du att du behöver prata så får du gärna ringa mitt nummer, Nu ska vi inte stressa 

din process, du måste bli frisk. De ger mig beröm, dom vet det här med att ge beröm, och det 

är ganska bra att jag får beröm, jag får inte så mycket beröm av min man hemma. Till och 

med doktorn på beroendemottagningen, hon gav mig sitt privata nummer och sa ”ring mig när 

som helst”.  

 

Dessa människor är alla professionella inom vården och kan förväntas arbeta 

stödjande och uppmuntrande. Men som Marianne uttrycker det så var det något stort och 

nästan överväldigande att handläggaren på Försäkringskassan erbjöd sig att lyssna och prata, 

och att doktorn skrev sitt privata nummer på baksidan av visitkortet. Det säger Marianne var 

stort för henne.  

Alla berättar inte om det ”där extra” som gjorts utav dem. Athena beskriver sin 

ledstjärna mer som en person som hade ett sätt som hon kunde respektera. Kanske beskrivs 

det bäst med ”pondus”. I informanternas berättelser om dessa personer så görs det med deras 

första namn och även detaljerade beskrivningar om dessa personers bakgrund och bedrifter.  

 

Det kom en terapeut som jag gillade, som jag såg som en ledstjärna, som kom till 

(fängelse). Hon var inhyrd konsult och föreståndare för en kvinnobehandling (…)detta var en 

kvinna som hade suttit på (fängelse), som pluggat till (på universitet) inne på (Fängelse), har 

varit en utav [stads] största amfetaminlangerskor, (…), Hon hade gjort ”det där”, (…) och 

henne såg jag upp till Hon hade suttit på kåken men kom tillbaka och var då föreståndare för 

behandlingshem, hade högskolepoäng och kunde föra sig och hade en jäkla karisma. 

Jag skulle upp och ”kolla” av henne. (…)så när jag kommer in i rummet där hon satt, 

så satt hon så här [Athena demonstrerar något som jag tolkar som tillbakadraget och 

tillknäppt]. Och jag gav henne en nonchalant nickning, och hon svara med samma 

nonchalanta nickning. Och då kände jag ”coolt”. Hon hade inte det där; ”hej, jag är terapeut” 

[med ironisk, förlöjligande ton och ljus röst]. Jag kände att, okej, det här är spännande. Och 

hon sa ju så här till mig ”varför ska du till Stockholm, Stockholm finns väl kvar även om du 

gör behandling hos mig”. Och jag bara uttryckte ”öh” [blev ställd].  

Hon var bra med mig, hon kunde hantera mig, jag fick det jag behövde utav henne, 

det här tuffa. 

 

På temat; människorna och händelserna som gjort avtryck, innefattar människor av; 

professionella, andra klienter, närstående, förre detta vänner som lyckats eller som i Martins 

berättelse av en textrad som verkar bära på en symbolisk innebörd och vägledning för honom. 
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Det är inte alltid tydligt om det rör sig om en specifik människa eller en händelse i 

berättelserna. Och kanske är det så att händelser sällan inträffar utan närvaron av andra 

människor. Men det finns händelser i berättelserna. Händelser som innefattar andra människor 

men endast beskrivs som figurer i berättandet. Dessa händelser som uttrycks påverkat 

intervjupersonerna stark när de ställts öga mot öga med döden.  

5.2.5. Händelserna… 

Tydligast framgår det ur Martins berättelse om den bilolycka som han var med och 

som resulterade i att han två dagar senare slutade dricka alkohol 

 

Där vände det (…) Vi hade stulit en bil och blev jagade av bilens ägare (…)varpå vi 

körde av vägen i 180 km/h och bilen voltade och stannade ca 80 meter bort, så det blev ett par 

varv...  

 

Martin berättar hur han slogs medvetslös i olyckan. Men kvicknade snabbt till och 

försökte fly platsen, varpå han blev gripen av polis och förd till häktet. Martin berättar  vidare: 

 

Jag satt där i häktescellen och sa till mig själv att ”blir jag släppt imorgon så skiter jag 

i krökandet”, (…) så blev jag släppt dagen efter och var tvungen att hålla löftet till mig själv. 

 

För Marianne så tog livet en abrupt vändning en sommardag på landet. Hon berättar 

hur något kändes fel i kroppen, att hon inte kunde förmå sig att dricka mer. Dagen efter så tog 

hon valet att åka in till sjukhuset. Hennes lever hade tagit stor skada och hon lades akut in på 

intensivvårds-avdelning. Det var nära att jag strök med då, läkaren läxade upp mig bryskt 

och sa ”en öl, en lättöl och du är kaputt, finito, död”. Marianne återkommer till en öl så dör 

jag och det verkar utgöra en påminnelse för hur bräckligt livet är.  

 

Att bli brutalt påmind om döden uttrycks inte vara vad som fick dem att ändra sig, 

med undantag i Martins berättelse där han explicit tillskriver bilolyckan som en vändpunkt för 

honom. Däremot så framträder dessa ”nära döden” händelser detaljerat och verkar satt 

betydande spår hos intervjupersonerna. Spår som beskrivit försvårande i stunden.  

 

Jag såg en tunnel (…) du vet en sådan där dressin, en pumpdressin som man har på 

spår, jag var på en sådan och jag pumpar och pumpar och jag ser ”ljuset” och jag åker mot 

ljuset, sen ser jag en tunnel som viker av höger eller om det var vänster (…) och jag vek av 

innan ljuset, men jag såg ljuset, jag var på väg mot ljuset, jag var jätte nära ljuset och så vek 

jag av (…) jättestark, jättestark [känslan av minnet] jag hade mardrömmar om detta efteråt.  
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1. Diskussion 

I detta kapitel relateras studiens resultat inledningsvis till tidigare forskning. Därefter  

utvecklas några teman ur analysen med det teoretiska perspektiv som presenterades i kapitel 

tre. Det induktiva angreppssättet för min studie möjliggör för att ta in ytterligare litteratur i 

diskussionen. Efter det presenteras studiens slutsatser för att sedan avsluta kapitlet med 

diskussion gällande studiens metod och etiska aspekter.   

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som personer med en tidigare 

missbruksproblematik berättar har främjat deras återhämtningsprocess. Frågeställningarna 

som följde var; vad främjar återhämtning från missbruk och vilka händelser som beskrivs som 

betydelsefulla för återhämtningsprocessen.  

Sammanfattningsvis har jag i studien funnit faktorer som främjar återhämtning ur 

missbruk. Övergripande har framkommit att återhämtningsprocessen handlar om att möta 

många olika behov hos klienten; bryta beroendet (kemiskt), återhämtandet av ett fysiskt yttre, 

möjligheten till nya sammanhang, tilltron och möjligheten till återinträde i samhället och 

hanterandet av de mentala svårigheter och händelser som livet i missbruk har utgjort. Särskilt 

framhålls tillgången till ett nytt sammanhang; att se alternativa vägar i livet, att få 

sammanhang där individerna kan spegla sig själva i andras erfarenheter och skapa ökad 

förståelse om sig själva och sin situation. Ytterligare en viktig faktor har varit att träffa 

professionella som kan ta sig tid och möta klienten.  

6.1.1. Resultatdiskussion och tidigare forskning  

Resultaten från studier tyder på betydelsen av tillgång till ett nytt sammanhang. Att 

kunna bryta med de personer och det sammanhang som tidigare utgjort deras sociala liv i 

samhället. Vikten av ett sammanhang framhölls utifrån flera väsentliga funktioner. Där 

återfanns en möjlighet till att spegla sig själv i erfarenheterna hos andra. Där fanns tillgång till 

andras kunskap om deras väg ur missbruket. Där fanns möjligheten till nya kontakter som 

kunde generera ett nytt socialt nätverk och behövliga kontakter för en fortsatt utveckling av 

sig själv i fråga om arbete, umgänge och utbildning. Faktorer som dessa överensstämmer med 

resultat från tidigare studier om återhämtningsprocesser inom både missbruk och svår psykisk 

sjukdom (Cloud & Granfield, 2004,2008; Schön, Denhov & Topor, 2009; von Greiff & 

Skogens, 2015).  
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Betydelsen av det nya sammanhanget omfattar även möjligheten till en emotionell 

utveckling. En möjlighet till emotionellt stöd från andra som antingen har varit i liknande sitts 

eller som visat sig kapabla att vara närvarande och stöttande. Ett nytt sammanhang som ska 

vara hjälpsamt ställer krav på de andra individernas lojalitet, samt att det utgörs trygghet och 

säkerhet. Studien visar på informanternas svårigheter i tilltro och tillit till andra, något som 

kan ses som resultatet av det liv som informanterna skildrar i sina berättelser. Det nya 

sammanhanget blir främjande för återhämtningen om det finns möjlighet för individen att 

kunna uttrycka svåra känslor och rädslor. Mycket av dessa faktorer finns det likheter på i von 

Greiff och Skogens studie (2015). I von Greiff och Skogens studie utgörs sammanhanget av 

den specifika behandlingsgruppen, medan i denna studie så förkommer sammanhanget i olika 

sorters grupper, i vilka behandlingsgruppen återfinns.  

En sak som studien visar på är att intervjupersonerna har valt sina grupper själv. Ä ven 

i fråga om den tilldelade behandlingsgruppen för Marianne, så framkommer det att hon 

trivdes och fann en trygg plats i gruppen. Hon bad om att få förlängd tid i det sammanhanget, 

vilket kan ses som en lyckad matchning för henne. När det kommer till vikten av att hamna i 

rätt sammanhang så drar jag vissa paralleller till Klamas (2010) studie. Klamas visar på 

betydelsen av klientens delaktighet i hur de sociala insatserna utformas, samt att insatser som 

kan ses som avvisande eller präglas av bristande lyhördhet gentemot individen är hindrande 

för återhämtningsprocessen då individen förlorar sin centrala position. Något som är ett 

resultat i denna studie. Vikten av att hamna i rätt sammanhang. Denna studie har i sitt urval 

endast inkluderat personer som har erfarenhet av en lyckad återhämtningsprocess. Det är 

möjligt att denna aspekt så som i Klamas studie, hade varit tydligare med ett för denna studie 

annat urval. 

Ett resultat av denna studie är temat: vara attraktiv. Ett tema som visar på en betydelse 

i att känna sig attraktiv, sett ur tre olika aspekter. Jag finner i koppling till tidigare studier inga 

direkta likheter på temat att vara attraktiv. Något som jag däremot finner likheter med är von 

Greiff & Skogens (2015) fynd om betydelsefulla faktorer för bibehållandefasen, vilket enligt 

författarna utgörs av förändring av det egna måendet, såväl förbättringar av fysisk som 

psykisk hälsa (a.a.).  

Ett resultat från tidigare forskning visar på betydande skillnader i omfattning av behov 

hos klienterna utifrån deras sociala situation. von Greiff och Skogens (2015) har definierat 

dessa två klientgrupper som; integrerade respektive marginaliserade. I presentationen av 

intervjupersonerna framgår vilka som har levt ett liv med hemlöshet och kriminalitet, en 

aspekt som i likhet till von Greiff och Skogens (2015) fynd visar på hur det för individer inom 
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den marginaliserade gruppen återfinns följdproblem så som arbetslöshet, hemlöshet och 

bristande socialt nätverk. Dessa följdproblem beskrivs av författarna som viktiga i 

förändringsprocessen (von Greiff & Skogens, 2015, s.51). 

En central del i studiens fynd är behovet av bekräftande relationer och små gester, 

affirmationer, från andra. I resultatet skildras hur en professionell helt oväntat erbjuder sig 

villig att finnas till som medmänniska, något som i det fallet inte kan anses vara en del av 

ordinarie arbetsuppgifter. Ett skrivet telefonnummer på baksidan av ett visitkort blir i 

återberättandet en händelse av stor betydelse. De små tingens betydelse överensstämmer med 

tidigare studiers resultat; att de små betydelsefulla faktorerna kan anses vara svåra att 

definierade och/eller mäta, vilket även kan vara en förklaring till att dessa faktorer inte utgör 

fokus för empiriska studier eller teoretiska perspektiv.  (Davidson, Shahar, Staeheli Lawless, 

Sells & Tondora, 2006; Topor 2014). 

 

6.1.2. Resultatdiskussion och sense of self 

Studien utgår från människors berättelser om sig själva. Ett återberättande om sig själv 

i en annan tid och en annan plats i livet. Det i sig tillför ett jag-perspektiv i 

intervjupersonernas berättelser. De teman som presenterats har ett fokus på de yttre 

omständigheterna och kontextuella faktorer; det yttre utseendet, andra människor, 

sammanhang och samhörighet med andra människor. Utifrån sense of self pekar detta på ett 

symbios-liknande förhållande mellan individens inre känsla och den yttre världen, samt hur 

dessa två påverkas och formas av varandra. Central för studien fynd är att de faktorer som 

verkar främja återhämtningsprocessen gör det genom en påverkan av individernas mentala 

styrka och tilltro till den egna förmågan samt deras själv-uppfattning.  

Ekehammar (2012) visar på hur människans själv utmärks av tre egenskaper; reflektiv 

medvetenhet, den mellanmänskliga aspekten, samt den exekutiva funktionen. I studiens fynd 

finner vi händelser som forcerat fram ett reflekterande över intervjupersonernas situation. Det 

reflekterandet verkar ha varit en start för förändring.  

I likhet mellan studiens resultat och teorin om sense of self, som utvecklats av 

Davidson med kollegor (Davidson & Strauss, 1992; Davidson, 2003; Mathur, Bhola, Khanam 

& Thirthalli, 2014; Roe & Davidson, 2005), kan vi se hur intervjupersonernas 

återhämtningsprocess börjar med ett inre beslut att vilja något annat och att de främjande 

faktorerna under processen utgör förstärkningar av självkänslan. En självkänsla som när den 

förstärks blir till en skyddande faktor, en inre styrka för att hantera motgångar (coping).  
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I studiens resultat finns likheter med Davidson & Strauss (1992) fyra grundläggande 

aspekter av återhämtningsprocessen. Först ut är upptäckten av en inre vilja och tankar om en 

förmåga att förändra, följt av att börja tro på sin egen förmåga. dessa två första aspekter 

uttrycker informanterna ha varit en period av med- och motgångar, med ambivalens och 

vacklande tilltro. Det är också här som förbilder i andra människor samt andra människors 

förstärkande och tro på deras förmåga har spelat en betydande roll.  

Tredje steget är att agera utifrån ett förstärkt sense of self. I intervjupersonernas fall 

har det varit att gå från en tanke om att vara nykter till att testa vara nykter. Det är först när de 

agerat som de kan lära sig mer om sig själva. Hur ett beroende känns verkar informanterna 

veta och att det är den känslan i kroppen som hanteras med att dricka eller använda sin drog. 

En skillnad nu är dock att de påbörjat att förstärka sin sense of self och med det möjligheten 

att uppleva en känsla av sin egen förmåga att klara av en uppgift eller situation. Ett förstärkt 

sense of self verkar leda till förstärkt self-efficacy, ett mått av styrka och tilltro individen har 

till sin egen förmåga att slutföra och uppnå en uppgift eller utsatt mål (Lundh & Smedler, 

s.256).  

6.1.3. Metoddiskussion 

Målet för denna kvantitativa studie vara att studera främjande faktorer för 

återhämtningsprocessen vid missbruk, och att göra det utifrån data bestående av intervjuer 

med respondenter som har egen erfarenhet av missbruk och återhämtning. Dessa intervjuer 

har utgått från en metod innehållande narrativa intervjuer, en intervjumetod som använts vid 

intresse för sociala processer och innebär att forskaren söker berättelser som är detaljerade 

och berör längre perioder av livshistorien (Hydén, 2008). I reflektion till detta så anser  jag att 

denna studie har ett lite ambivalent förhållande gällande benämningen av kvalitativ kontra 

narrativ metod. Däremot så har studien en kvalitativ forskningsstrategi och i den ett narrativt 

perspektiv på berättelsernas helhet, och att söka meningsbetydelse ur ett helhetsperspektiv på 

berättelsen. Jag anser att med det så har jag undersökt det jag velat undersöka. De svagheter 

jag anser återfinnas utgörs av det faktum att jag arbetat själv med genomförandet av studien. 

Sett till studiens trovärdighet så kan en medförfattare bidragit till ytterligare perspektiv och 

insikt till analys och tolkning av materialet. Jag tror även att studien hade stärkts av flera 

testintervjuer för att se om guiden och jag som intervjuare fick de svar som studiens 

frågeställningar efterfrågar. 

Att ställa frågor till människor med erfarenheter som är relevanta för det sociala 

arbetets fält utgår från det i inledningen redovisade ambitionen att tillföra kunskap till den 
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evidensbaserade praktiken (Bergmark et al. 2011). Vilket skulle kunna förstärkts med ett 

abduktivt förhållningssätt. I denna studie utgörs tidigare forskning en antydan till en prövning 

av teorier. Jag tänker att ett steg i att skapa nya perspektiv kan få tydlighet i jämförelse med 

rådande teoretiska diskurser.  

En fördel i att kombinera narrativ metod med tematisk analys var strukturen för 

rapporteringen av resultatet som det medförde. Tillvägagångssättet att först kategorisera för 

att sedan tolka är inte nytt för narrativa metoder inte heller unikt, utan meningen i 

kategorisering, sökandet efter mönster, eller kategorisering och jämförelse i likheter och 

skillnader återfinns inom de flesta kvalitativa metoderna; diskursanalys, innehållsanalys, med 

flera. En induktiv tematisk analys genererar tolkningar och skapandet av teman som är starkt 

förankrade i datamaterialet till skillnad från ett deduktivt sätt där teori kan komma att påverka 

hermeneutiken i studien. Vid ett kritiskt reflekterande över detta mixande av narrativ och 

tematisk finner jag att tematiska verktygen är enklare för en student, generellt sett, än att 

förstå den diskursiva analysmetoden. Men att det är att föredra ett vetenskapsteoretiskt 

perspektiv för att förtydliga utgångspunkten för skapandet av teman. Möjligtvis ett filosofiskt 

perspektiv på skapandet av berättelser eller narrativ identitet. Tematisk analys (jfr Braun & 

Clarke, 2006) kan fyllas med olika teoretiska perspektiv, något som lite lättsamt kan liknas 

vid ett recept för muffins, och dessa muffins kan smaksättas med alla olika smaker. Men 

oavsett det så ändras inte grundreceptet.  

6.1.4. Etikdiskussion 

Gällande anonymisering så uttryckte intervjupersonerna ingen oro eller vikt i att 

fingera namnen. Dock så gjordes detta och namnen kom jag överens om tillsammans med 

intervjupersonerna. En etisk reflektion är snarare att det kan ses som oetisk att inte tillfråga de 

människor som utgör fokus för professionellt socialt arbete. Arthur W. Frank (2015) återger 

beskrivningen av Aristoteles tre kunskapsformer; episteme, techne, och phronesis. Episteme 

står för den vetenskapliga kunskapen, med krav på generaliserbarhet och mätbarhet, Techne 

står för den praktiska kunskapen, teknik och hantverk. Om Episteme är huvudet på kroppen så 

är techne handen som utför. Handen som kirurgen kan operera med utifrån episteme/kunskap 

om kirurgi och medicin. Phronesis kan ses som den praktiska kunskapen, en visdom. En 

visdom som utgör grunden för förmågan till lyhördhet, förnuft och etisk reflektion. Dessa tre 

nämnda begrepp liknar jag vid evidensbaserad praktiks tre byggstenar utifrån Sacketts modell; 

bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (episteme), professionell expertis och erfarenheter 

(techne) samt brukarerfarenheter och önskemål (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). 
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Frank (2015) beskriver phronesis som motsatsen till att agera utifrån protokoll och anvisade 

riktlinjer. En nybörjare inom ett fält har lärt sig den vetenskapliga grunden, och tekniken för 

hur arbetet ska utföras, men om man inte öppnar upp för erfarenhet, förnuft och etisk 

reflektion så menar Frank (2015) att nybörjaren kommer förbli nybörjare. Och först när man 

väljer att ställa frågor, till exempel som i denna studie, där frågan är vad som hjälper, så 

möjliggör man för att tillfoga sig en erfarenhet och möjligheten för nya perspektiv. Phronesis 

sett som visdom ur praktiken, är vad denna studie kan tillföra i fråga om evidensbaserad 

praktik gällande brukarerfarenheter och önskemål. Därför kan det betraktas oetisk att inte 

fråga de frågor som denna studie ställer. 

I presentationen av resultatet så väcktes etiska reflektioner hos mig gällande temat; 

vara attraktiv. Här blev det viktigt att tydligt visa på vad som utgörs av min tolkning och vad 

som sägs av intervjupersonerna. Detta för att inte förenkla temat till ett påstående om ett 

samband som kan misstolkas betyda att det är viktigt att andra tycker du ser bra ut och med 

det så mår du bättre. I min reflektion så ansåg jag att det enda etiskt hållbara var att redovisa 

ärligt och eftersträva transparens i skrivandet av resultatet.   

6.2. Slutsatser  

Syftet med föreliggande uppsats/studie var att undersöka vilka faktorer som personer 

med en tidigare missbruksproblematik berättar har främjat deras återhämtningsprocess. 

Frågeställningarna var: Vad främjar återhämtning från missbruk och vilka händelser beskrivs 

som betydelsefulla för återhämtningsprocessen? 

 

I denna studie har det framkommit flera faktorer som verkar främja 

återhämtningsprocessen ur missbruk:  

 Tillgång till ett nytt sammanhang; ett sammanhang som i studien har visat sig kunna 

bidra med kunskap om att det finns alternativa vägar i livet, ett sammanhang där 

individerna kan spegla sig själva i andras erfarenheter och med det skapa ökad 

förståelse om sig själva och sin situation.  

 En annan faktor som betonas i intervjuerna är vikten av professionella som kan ta sig 

tid och vid klienternas behov vara flexibla i sina arbetsuppgifter, samt att; 

 återhämtningsprocessen sett ur ett helhetsperspektiv, visar på betydelsen av att möta 

många olika behov hos klienten; beroendet (kemiskt), återhämtandet av ett yttre, 

möjligheten till ett nytt sammanhang; tilltron och möjligheten till återinträde i 
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samhället och hanterandet av de mentala svårigheter och händelser som livet i 

missbruk har utgjort. 

Vilka händelser som beskrivits som betydelsefulla för återhämtningsprocessen utgörs av: 

 Mötet med människor: Oavsett ovan nämnda sammanhang så framgår i intervjuerna 

hur det har haft oväntade interaktioner med andra människor och hur dessa har 

påverkat dem positivt sett till återhämtningsprocessen, En del har blivit ledstjärnor, en 

del verkar utgjort ett välbehövt stöd.  

 Olyckor; Intervjupersonerna uttrycker sjukdomsepisoder och händelser om ett ”nära-

döden” tillfälle. Händelser som inneburit ett avbrott i livet och verkar har haft en 

påverkan på inledandet av förändring och återhämtning.  

6.3. Förslag till framtida studier 

I intervjuerna har jag sett spår av en skillnad mellan män och kvinnor och deras 

förutsättningar och utsatthet i ett missbruk, och främst bland marginaliserade grupper. Jag ser 

gärna att flera studier genomförs med fokus på främjande faktorer för återhämtning från 

missbruk med tillämpningen av ett könsperspektiv.   

I studiens intervjumaterial så förekommer det utsagor gällande icke-främjande 

faktorer för återhämtning. Det leder mig till ett andra förslag på vidare studier om vad som 

försvårar återhämtning från missbruk, med ambitionen att skapa ökad förståelse och 

förklaring för de främjande faktorerna. 
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Bilaga I – Intervjuguide/skiss 

 TEMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vilka professionella möttes 

* Hur hanterades tillståndet (behandling, medicin, vård i hemmet, vård på institution) 

* Vad innebar detta? Vad hjälpte? Vad förändrades? 

* Hur hjälpte det? Hur förändrades det?  

* Tankar om familj, arbete, vänner.  

* Extra starka minnen (möten, tillfällen, framgångar, motgångar, vändpunkter) 

 Tankar om/Synen på…  

 * De personer du mötte/vårdades av… 

 * Vad som gav dig styrka… 

 * Vad som utgjorde motstånd/försvårade 

 * Vad som du idag hade önskats funnits/gets/annorlunda 

 

  Vad gjorde dem till ”bra” … Vad gjorde dem till ”sämre” 

 

 Vad var bra, gav stöd … Vad var svårt, upplevdes stå i vägen 

 

  Boende, arbete, fritid, pengar,  

Presentation. 

TACK Skulle du vilja 

berätta. 

Sjukdomen 

 

Livet då 

Förändringen

Vart började 

det 
Vad kändes 

fel 

Spinna 

vidare…  Inledda 

kontakter 

Behandling 

Vad 

förändrades 

Vårdprocess

en 

På vilket 

sätt… 

De 

Professionella 

De 

andra.(Icke 

professionella) 
Social 

situationen 
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Bilaga II – Information från Alain Topor 

 

 

”I forskningen om hjälpande insatser från professionella beskriver 

många personer med egen erfarenhet av psykiatrisk vård och psykiska 

problem hur vad som de själva beskriver som ”småsaker” haft en stor 

betydelse för dem och för deras återhämtningsprocess. De kan röra sig om 

samtal eller handlingar som på något sätt verkar ha förmedlat till personen en 

erfarenhet av att vara respekterad och sedd som någonting mer än en 

psykiatrisk diagnos eller ett problem.” 

 (Topor, Alain. Personlig kommunikation, 10 maj 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  55 

 

Bilaga III – Sex faser av tematisk analys 

 

Faser av tematisk analys (egen översättning) 

 Fas Beskrivning av fas 

1. Bekanta dig med 

din samlade data 

Transkribera* (om nödvändigt), läs och läs om igen. Notera tidig 

idéer.  

2. Genera initiala 

koder 

Systematisk koda intressanta förekomster över hela materialet. 

Skriv ner koden och till vilket textutdrag den hänvisar till i 

materialet. 

3. Sök teman Jämför/samla koderna till möjliga teman. Sortera och samla alla 

textutdrag som ditt eventuella tema baseras på. 

4. Granska teman Se om teman relaterar till textutdragen (första steg) och sen hur 

temat relaterar till data i helhet. Gör en tema-skiss över analysen. 

5. Definiera och 

namnge temana 

Reflektera analytisk över temana med avsikt att förfina det 

specifika i varje tema. Skapa tydliga definitioner och namn för 

varje tema 

6. Producera 

rapporten  

Detta är det slutliga skedet som inträffar när du sätter dina teman i 

text för en analys i relation till studiens helhet.  

 

Transkribera*. Att transkribera inspelad intervju kan vara ett ypperligt sätt att bli 

bekant med samlad data.  
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Bilaga IV - Information till intervjupersonerna. 

Mitt namn är Fredrich Thor Holst och läser för närvarande termin 6 på socionomprogrammet 

vid Stockholms Universitet. Jag skriver min kandidatuppsats och söker till personer att 

intervjua. Studien utgår från att samla in berättelser från människor med personlig erfarenhet 

av sjukdom, kan vara psykiska besvär och/eller beroende/missbruksproblematik. Jag skulle 

vilja intervjua dig i lite mer än en timme. En intervju som kommer innehålla få direkta frågor 

och mer få ta del av erfarenheter av den resa från t ex behandling, mötet med vård eller annat 

som blev en del av återhämtning. Jag tänker att visa sjukdomar eller problem alltid kommer 

vara en del av oss eller en ständig process i livet. Jag utgår inte från att se på livet som 

antingen i svårighet/sjukdom eller frisk utan att livet kan och är en resa mellan och samtidig i 

detta. Men att du har en syn på att det har varit värre och att livet är mer under kontroll idag. 

Intervjuerna och intervjupersonerna kommer vara helt anonyma och i studien som jag skriver 

kommer ingen personlig information förekomma utan enbart redovisa utvalda meningar eller 

stycken.  

Jag önskar få spela in samtalet (ljudet) för att underlätta i arbetet efteråt samt att korrekt 

kunna citera valda meningar, ord eller stycken. Den inspelade intervjun kommer hanteras med 

säkerhet. Ljudfilen kommer spelas in på en diktafon och kommer inte att läggas över på en 

dator eller liknande. Allt detta för att för att förhindra att ljudfilen kommer i kontakt med 

internet.  

Din medverkan är självklart helt frivillig och du får när som helst välja att avstå och avbryta 

din medverkan. Även under och efter intervjun.  

Alla eventuella frågor och funderingar tar jag gärna emot. 

Stort tack  

Fredrich Thor Holst 

0768-xx xx xx   

Namn.namn@gmail.com 
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