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Titel: Återhämtning från alkohol och drogproblem- en fenomenologisk studie av fyra 
människors återhämtningsprocesser 
 
Författare: Oscar Haptén och Love Severin  
 
ABSTRACT 
The aim of this study is to increase understanding about addiction recovery. More 
specifically, we want to know what people who have had problems with alcohol 
and/or other drugs perceive as helpful and important for their recovery process and 
how we can understand this process. 
The study was conducted by means of qualitative semi-structured interviews with four 
people who have had alcohol and/or other drug problems. The analysis is based on a 
transtheoretical model of change from addictive behaviours, coping, 
interactionist theories and also a recovery perspective, inspired by research 
on recovery from mental illness . 
Main findings are that recovery from addiction can be understood as an individual 
process that takes place in a social context and can follow expected phases, although 
there are large individual differences in the process. Through the recovery process it 
has been of importance to the participants in the study to redefine themselves and 
their problems, get support from others, find ways to cope with their problems, get 
involved in meaningful activities and to expand their social roles. Internal and 
external processes that are not directly related to drug use also appear to be 
important for the recovery from addiction.  
 
Key words: recovery, addiction, alcohol and other drug problems, way of life  
 
Nyckelord: återhämtning från missbruk, återhämtningsprocess, alkohol, droger, 
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Inledning	  
 

Hur lyckas en människa lämna ett problematiskt bruk av alkohol- och/eller droger 

bakom sig? Vad gör att den förändring som sker blir varaktig? Dessa frågor väckte en 

nyfikenhet hos oss och har mynnat ut i föreliggande studie.  

 

Det finns mycket forskning på området men majoriteten av den samlade kunskapen 

kommer från studier av behandling och behandlingseffekter. Dylika studier är 

betydelsefulla för att utforska vilka behandlingsmetoder som är effektiva respektive 

vilka som inte fungerar (Blomqvist, 2009). Forskningen på behandlingseffekter har 

emellertid bemötts med kritik. Anders Bergmark (2009) har kritiserat forskning som 

fokuserar på behandlingseffekter och hävdar att lyckade behandlingsresultat kan 

härledas till faktorer som är gemensamma för olika behandlingsinsatser snarare än till 

specifika metoder. 

 

Vi blev nyfikna på vad som är gemensamt för att finna en varaktig lösning på alkohol 

och/eller drogproblem utöver specifika behandlingsinsatser. I den här studien 

fokuserar vi på kunskap som människor med erfarenhet av sådana problem besitter, 

oavsett vilken substans de använt samt vilka lösningar på problemen de funnit. Vi 

söker alltså efter det som kallas för erfarenhetsbaserad kunskap. Erfarenhetsbaserad 

kunskap kan fungera som ett komplement till professionell kunskap och kan precis 

som den professionella kunskapen ses som välbeprövad och är därmed viktig för att 

öka förståelsen av problemen och hur de kan hanteras. Erfarenhetsbaserad kunskap 

ses då som en del av evidensen och bör utforskas för att skapa en integrerad 

kunskapssyn i socialt arbete (Karlsson & Börjeson 2011).    

 

Det finns många olika definitioner och förklaringsmodeller av vad som är missbruk 

samt alkohol/drogproblem. Missbruk och beroende finns bland annat definierade som 

två åtskilda diagnoser enligt diagnostikmanualen DSM-IV. Bland Anonyma 

alkoholister och inom tolvstegsmodellen är uppfattningen att missbruk är ett 

sjukdomstillstånd (Johansson & Wirbing, 1999). Herbert Fingarette (1988) kritiserar 
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sjukdomsbegreppet och beskriver alkoholproblem snarare som ett komplext 

livsstilsproblem. Socialstyrelsen uttalar inget direkt stöd till någon av 

problemförklaringarna men vill undvika förklaringsmodeller som kan verka 

stigmatiserande (Socialstyrelsen, 2007). Definitionen av narkotikamissbruk 

aktualiserar ännu ett problem då all konsumtion i Sverige definieras som missbruk 

vilket gör att vi kan bli blinda för gradskillnader då det kan förekomma ett 

rekreationsbruk av narkotika (Goldberg, 2005).  

 

Jan Blomqvist (1999) föreslår begreppet addiktion som han menar fokuserar på vad 

som är problematiskt ur individens perspektiv och ger ett vidare perspektiv på 

mänskliga svårigheter än endast de problem som är direkt relaterade till bruket av en 

viss substans. Han beskriver det som “en dysfunktionell “begivenhet” på vissa typer 

av upplevelser och erfarenheter, eller en svårighet att, trots att man “vet bättre”, avstå 

från vissa repetitiva handlingar”(Blomqvist, 1999, s 10). I studien använder vi 

omväxlande begreppen alkohol och/eller drogproblem samt missbruk men använder 

dessa synonymt med addiktion.  

 

För att beskriva den förändring som sker då människor lämnar ett missbruk använder 

vi begreppet återhämtning. Den engelska motsvarigheten recovery är ett begrepp som 

används i internationell forskning, men begreppet tycks inte förekomma lika ofta 

inom svensk forskning. William L White (2007) definierar återhämtning från alkohol- 

och andra drogproblem som följer:  
 

Recovery is the experience (a process and a sustained status) through which 

individuals, families, and communities impacted by severe alcohol and other 

drug (AOD) problems utilize internal and external resources to voluntarily 

resolve these problems, heal the wounds inflicted by AOD-related problems, 

actively manage their continued vulnerability to such problems, and develop a 

healthy, productive, and meaningful life. (White, 2007, s. 236) 

 

I Sverige har begreppet främst använts inom forskning som utforskar återhämtning 

från psykisk ohälsa där det har utmynnat i ett återhämtningsperspektiv (Schön 2009). 

I vår studie är vi inspirerade av detta perspektiv för att definiera återhämtning från 

alkohol/drogproblem men använder också Whites (2007) definition då dessa är 
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snarlika.    

 

Problemställningen som ligger till grund för vår studie är vad människor som haft ett 

missbruk upplever som hjälpande och betydelsefullt för att nå en varaktig lösning på 

sina problem samt hur återhämtningsprocessen kan förstås. Vi vill utforska vilka 

likheter och skillnader det kan finnas i deltagarnas berättelser utan att ställa 

återhämtningsprocessen i relation till en specifik behandlingsinsats eller typ av 

missbruk. Dock kan abstinensbesvär från olika preparat skilja sig åt (www.can.se) 

men vi söker i studien vad som kan vara gemensamt i återhämtningsprocesser från 

missbruk.   	  
	  

Syfte	  och	  frågeställningar 
 

Syftet med studien är att öka förståelsen om återhämtning från missbruk. Mer 

specifikt vill vi veta vad människor som har haft problem med alkohol- och/eller 

droger upplever som hjälpande och betydelsefullt för deras återhämtningsprocess 

samt hur man kan förstå denna process. 
 

• Hur beskrivs återhämtningsprocessen? 

 

• Vad har varit hjälpande och betydelsefullt för återhämtningsprocessen och på 

vilket sätt? 
 

• Vilka likheter och skillnader finns i intervjupersonernas utsagor? 
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Begreppsförklaringar	  
 

Självhjälpsgrupper kan definieras som autonoma grupper av människor som möts 

på regelbunden basis för att hantera problem, som deltagarna har liknande 

erfarenheter av, genom ett ömsesidigt stöd (Karlsson, 2002). 

 

Tolvstegsmodellen utvecklades av Anonyma Alkoholister men används idag av flera 

organisationer och går även under namnet Minnesotabehandling. Den består av tolv 

steg som en person ska gå igenom för att bli nykter alkoholist/narkoman. Dessa steg 

innebär bland annat att man erkänner sig som maktlös inför alkoholen/drogen och att 

man erkänner en tro på en kraft som är starkare än en själv samt erkänner sina egna 

fel. Gruppens betydelse är central i tolvstegsmodellen (Helmersson Bergmark, 2009). 

 

Länkrörelsen är en organisation av och för nyktra alkoholister. Centralt för Länkarna 

är de 7 punkter som utgör rörelsens värdegrund och även har en liknande funktion 

som de tolv stegen. Punkterna innefattar bland annat att man ser alkoholism som en 

sjukdom och förespråkar total avhållsamhet från alkohol. Rörelsen driver 

behandlingshem med självhjälpsgrupper och arbetar preventivt i alkoholfrågor 

(Kurube, 1997).  

 

Subutex  är ett läkemedel med den aktiva substansen buprenorfin som används  i 

beroendevården som substitutionsbehandling vid opiatmissbruk. Medlet har 

dokumenterad effekt av att i kombination med psykosocial behandling minska 

dödlighet och begränsa överdoser och utvecklande av beroende (Socialstyrelsen, 

2007).   
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Metod	  
 

Då vår studie syftar till hur människor som haft problem med alkohol och droger 

beskriver sin återhämtningsprocess har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie där 

vi söker människors egna upplevelser och erfarenheter. Vi genomförde vad Kvale och 

Brinkman (2009) kallar livsvärldsintervjuer och strävade efter att finna ”beskrivningar 

av intervjupersonernas levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna 

fenomenen” (s 43). Kvalitativ forskningsmetod syftar till att nå kunskap om 

individers subjektiva upplevelser utifrån personens egna uttryck, ord och 

meningsbeskrivningar (Larsson, 2005).  

Vetenskapsfilosofisk	  position	  	  

	  

Vi har valt att ha en fenomenologisk utgångspunkt. I kvalitativa studier används 

fenomenologin för att förstå sociala fenomen genom att låta aktörens egen 

beskrivning och upplevelse av världen och verkligheten vara framträdande (Kvale & 

Brinkman, 2009) Forskaren bör själv ta ställning till i vilken utsträckning man i sin 

fenomenologiska forskning vill vara helt deskriptiv eller tolka de beskrivna 

berättelserna (Finlay, 2009). Vi strävade efter att i resultatredovisningen ge en 

subjektiv beskrivning av respondenternas historier. Då vi redovisar valda delar och 

citat ur intervjuerna kan vi inte anses vara helt deskriptiva. Analysen börjar därmed 

redan i urvalet av vilka delar av empirin vi väljer att lyfta fram. Vi sällar oss således 

till den fenomenologiska forskningstradition som tolkar berättelser snarare än att 

endast beskriva dem.    
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Tillvägagångsätt	  	  

 

Litteratursökning	  och	  avgränsningar	  

	  

Vid litteratursökningen har vi använt DIVA och LIBRIS samt de internationella 

databaserna Academic Search Premier, Eric, Socindex, Cinahl och ProQuest. 

Följande sökord användes: alkohol*, narkotika*, lösning*, återhämt*, alcohol*, 

narcotic*, recover*, ”spontaneous recovery”,  treatment*, social*, quit*, solution*, 

”way of life”, change, maintenance, ”self help group”  och misuse*. Vi använde även 

en del andra sökord som exempelvis abuse och missbruk* men dessa gav inga 

relevanta träffar.  

 

Viss forskning har funnits genom referenslistor i andra forskningsrapporter samt 

genom tips från andra forskare på området. All forskning vi använder är peer-

reviewed. Referenser till böcker eller antologier gäller texter där forskare redogör för 

sina forskningsrapporter.  

 

Vi har avgränsat oss till forskning på svenska och engelska som publicerats efter 1996 

och lyfter fram människors berättelser och självrapporterade hjälpande faktorer i 

förändring från addiktiva beteenden. Vi inkluderar inte forskning om 

behandlingseffekter som fokuserar på hur delar av specifika behandlingar påverkar 

återhämtningen då detta bedömdes vara allt för omfattande. I slutskedet av 

forskningsprocessen kompletterade vi med forskning om självhjälpsgrupper då dessa 

lyftes av intervjupersonerna.  

	  

Halvstrukturerade	  intervjuer	  

	  

Datainsamlingen består av halvstrukturerade intervjuer med 4 personer som har haft 

alkohol och/eller andra drogproblem. I en halvstrukturerad intervju använder man sig 

av en intervjuguide med förhållandevis öppna frågor som utgår från teman som på ett 

flexibelt sätt kan användas för att finna svar på vad man söker och anpassas till 

intervjupersonernas svar (Kvale & Brinkman, 2009). Detta passade vårt syfte då vi 
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som forskare behövde ett flexibelt förhållningssätt för att utforska individuella 

processer.   

 

Urval	  	  

	  

För att finna intervjupersoner till studien skickade vi e-post till organisationer som 

arbetar med alkohol och narkotikafrågor samt social problematik i vidare bemärkelse. 

Vi beskrev syftet med studien och bad dem hjälpa oss att finna personer att intervjua 

(se bilaga 3). Färre än hälften av organisationerna svarade och fyra stycken kunde 

förmedla kontaktuppgifter till intervjupersoner. Intervjupersonerna kontaktades via 

telefon och informerades om studien. Därefter skickades mer information om studien 

samt intervjuguide via e-post (se bilaga 1 och 2). Intervjupersonerna fick två 

biobiljetter som tack för deltagande i studien.  

 

Vårt urval av intervjupersoner är baserat på om personen själv har upplevt att han/hon 

har haft problem med alkohol eller andra droger samt upplever att han/hon har funnit 

en varaktig lösning sedan minst två år tillbaka. Urvalet kan kategoriseras som ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2002).  

	  

Intervjuernas	  genomförande	  

 

Tre av intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas initiativ i lokaler som 

tillhandahölls av de organisationer som förmedlade kontakten. En intervju 

genomfördes i ett samtalsrum på socialhögskolan i Stockholm. Alla intervjuerna 

utfördes i en lugn och tyst miljö. Vi hade en förutbestämd tidsram på två 45-

minuterspass med 15 minuters rast, då vi bjöd på fika. Intervjutiderna kom ändå att 

variera något. Intervjuerna resulterade i mellan 75 och 120 minuter inspelat material 

och genomfördes mellan vecka 45 och 48 2011. 

Vi gjorde intervjuerna tillsammans men intog två skilda roller, en samtalsledare och 

en reflektör. Samtalsledaren höll i samtalet och ställde de flesta frågorna medan 

reflektörens roll bestod i att i mitten och i slutet av intervjun sammanfatta vad som 

kommit fram under intervjun samt ställa klargörande frågor. Då intervjupersonen och 
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samtalsledaren fick lyssna till reflektörens sammanfattning gavs möjlighet att tyst 

reflektera över vad som sagts under intervjun och göra tillägg efter 

sammanfattningen. Inspiration till denna intervjustruktur kommer från Tom 

Anderssons (1999) tankar om reflekterande processer, vilket bland annat innefattar att 

alla deltagare i ett samtal får möjlighet att inta mer lyssnande och reflekterande 

positioner. Andersson har använt liknande strukturer i familjeterapi, men föreslår att 

tankarna även skulle kunna tillämpas på forskningsintervjuer. Intervjustrukturen 

beskrivs mer ingående i bilaga 2. Genom tydliga roller och tydlig struktur ville vi 

skapa en trygg och bekväm intervjusituation.  

 

Under intervjuerna ritade vi tillsammans med intervjupersonen upp en tidslinje över 

återhämtningsprocessen, den tidsrymd som vi fokuserade på i intervjun. När tidslinjen 

skulle börja och sluta fick intervjupersonen bestämma, då det var deras egen 

upplevelse av återhämtningsprocessen vi var intresserade av. Tidslinjen var tänkt att 

underlätta berättandet för intervjupersonerna, visualisera återhämtningsprocessen 

samt att skapa en mer bekväm intervjusituation. Den gav möjlighet till naturliga 

pauser då både deltagarna och vi fick möjlighet att vila ögonen på tidslinjen och 

reflektera över historien. 

 

Intervjuerna spelades in med diktafon vilket deltagarna informerades om i förväg och 

transkriberades dagarna efter att vi genomförde dem.  

	  

Intervjuguide	  	  

 

Till intervjuguiden konstruerades teman utifrån studiens syfte och tidigare forskning. 

Dessa teman var följande: Återhämtningsprocessen, Vad som har bidragit till 

återhämtningen och Vad förändringen har inneburit. Dessa teman följdes upp med 

öppna frågor såsom Vad? Vem? När? Var? Hur? och Vad hände sen?(se 

intervjuguide, bilaga 1) för att ytterligare utforska intervjupersonerna utsagor. Vi har 

även hämtat inspiration till våra frågor från Alain Topors (2001) avhandling om 

återhämtning från psykisk ohälsa.  

 

Intervjupersonerna hade läst intervjuguiden i förväg för att i förväg få möjlighet att 
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reflektera över sin historia. Förhoppningen var att deltagarna då skulle vara mer 

förberedda inför intervjuerna. 

	  

Bearbetning	  av	  empiri	  samt	  analysmetod	  	  

 

Våra inspelade intervjuer transkriberades nästintill ordagrant. Personliga uppgifter har 

ändrats i citaten för att öka intervjupersonernas konfidentialitet.   

Vi läste igenom de utskrivna intervjuerna noggrant, gjorde anteckningar och 

meningskoncentrerade innehållet utifrån studiens syfte och teman. Att 

meningskoncentrera innebär att man förkortar intervjupersonernas utsagor och söker 

efter centrala meningsenheter i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Vi har en induktiv ansats vilket innebär att de teoretiska utgångspunkterna grundar sig 

i intervjuernas resultat (Bryman, 2002). Då vi valt teorier återgick vi till resultatet och 

kategoriserade och analyserade detta utifrån valda teoretiska begrepp. 

	  

Validitet,	  reliabilitet	  och	  generaliserbarhet	  	  

 

Enligt Kvale & Brinkman (2009) bör validering ske kontinuerligt under 

forskningsprocessen. Genom att under processen ifrågasätta och vara noggranna med 

hur våra intervjuer genomförs, transkriberas och analyseras ökar studiens validitet. 

Intervjupersonerna har getts möjlighet att i efterhand läsa de transkriberade 

intervjuerna och ge kommentarer eller tillägg om det ansetts nödvändigt. De uppritade 

tidslinjerna blev också verktyg att gå tillbaka till för att validera vår uppfattning av 

intervjupersonernas utsagor då vi sammanställde resultatet. Genom vår 

intervjustruktur hoppas vi också att validiteten har ökat då reflektören ställde 

bekräftande frågor. 

 

Reliabilitet handlar om huruvida studien skulle kunna reproduceras av andra forskare 

vid andra tidpunkter. Gällande intervjustudier kan det röra sig om att den intervjuade 

skulle ge samma svar på samma frågor i ett annat sammanhang. Att ställa ledande 

frågor kan göra att forskaren oavsiktligt påverkar intervjupersonens svar (Kvale & 
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Brinkman, 2009). Samtalsledaren har vid enstaka tillfällen ställt ledande frågor som 

kan ha påverkat reliabiliteten men reflektören har i de flesta fall kunnat omformulera 

frågorna till frågor med mer öppna svarsalternativ.  

 

Inför transkriberingen av intervjuerna diskuterade vi hur vi skulle gå tillväga för att 

utskrifterna skulle bli så lika som möjligt. Vi kom ändå i vissa avseenden att 

transkribera olika, bland annat gällande interpunktion och vad vi uppfattar som pauser 

etc. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur olika tolkningar av det inspelade 

materialet samt hur forskaren transkriberar intervjun kan påverka reliabiliteten 

negativt men påtalar att detta är svårt att undvika. 

 

Generalisering av intervjustudier handlar om huruvida resultatet kan sägas gälla även 

för andra intervjupersoner och situationer. Då vi har intervjuat ett begränsat antal 

personer om deras högst personliga berättelser har vi svårt att hävda att man kan 

generalisera vårt resultat. Likheter i intervjupersonernas berättelser skulle möjligen 

kunna gälla även för en större population. Det handlar då om analytisk generalisering 

som gäller huruvida resultatet kan ge vägledning om vad som skulle kunna inträffa i 

liknande situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Etiska	  överväganden	  	  

I studien utgår vi från Vetenskapsrådets fyra grundläggande krav för forskningsetiska 

principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informerat samtycke innebär att 

intervjupersonerna informeras om studiens syfte, upplägg samt risker och fördelar 

med deltagande i studien. Deltagarna informerades om att det är frivilligt att delta och 

om rätten att avsluta sin medverkan när som helst (Kvale & Brinkman, 2009). Vi har 

behandlat vårt empiriska material konfidentiellt vilket innebär att data som kan 

identifiera en deltagare inte avslöjas (Kvale & Brinkman, 2009). I de fall där vi 

nämner vilken organisation intervjupersonen är aktiv inom gjorde vi bedömningen att 

organisationerna är så pass stora att personerna vore svåra att identifiera och att 

konfidentialiteten ändå är säkrad genom fingering av personliga uppgifter. Vi var 

osäkra på om konfidentialiteten skulle påverkas då vi redovisar varje intervjupersons 

berättelse var för sig. Vi oroade oss för att de skulle kunna identifieras i 
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presentationen av resultatet. Vi valde dock att göra detta för att öka läsvänligheten 

och låta läsaren komma närmre intervjupersonens livsvärld och hoppas att de åtgärder 

vi har vidtagit för att öka konfidentialiteten är tillräckliga. 

Att vi var två forskare som deltog vid intervjutillfället kan ha skapat en maktobalans 

mellan oss och intervjupersonen men vi tror att den metod och struktur vi använde 

snarare möjliggjorde en än mer jämlik intervjusituation än om vi hade genomfört 

intervjuerna enskilt. Vi och intervjupersonerna fick möjlighet att skifta roller och 

positioner, exempelvis vid reflektörens sammanfattningar då samtalsledaren och 

intervjupersonen fick inta en lyssnande/reflekterande position.  

 

Tidigare	  forskning	  	  
	  

I översikten av tidigare forskning avgränsar vi oss till forskning som fokuserar på 

människors erfarenheter av alkohol och/eller drogproblem och hur de har återhämtat 

sig från dessa problem. Avsnittet är tematiserat utifrån våra frågeställningar. I första 

delen fokuserar vi på hur återhämtningsprocessen beskrivs medan vi i den andra delen 

fokuserar på vad forskningen lyfter fram som betydelsefullt och hjälpande för 

återhämtningen från alkohol/drogproblem.  

 

Återhämtningsprocesser	  

 

Återhämtningsprocessen från alkohol/drogproblem kan beskrivas som ett förlopp 

indelat i olika faser. Det kanske mest kända exemplet är James Prochaska, Carlos 

DiClemente & John Norcross (1992) som gör en fasindelning av förändringsprocesser 

från addiktiva beteenden där varje fas innefattar typiska händelser och handlingar. Ett 

annat synsätt är att förändringen är en individuell process som sker i ett socialt 

sammanhang (se exempelvis McIntosh & McKeganley, 2002). I en stor del av den 

forskning vi har stött på förekommer båda synsätten integrerade med varandra.  
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Exempelvis har Ulla-Carin Hedin (2002) använt sig av sociologen Helen Fuchs 

Ebaughs (1988) generella teori om uppbrottsprocesser från en livsroll till en annan för 

att undersöka hur uppbrott från narkotikamissbruk kan förstås. Även Anderson & 

Bondi (1998) har använt Ebaughs teori. Teorin delas in i fyra faser. De fyra faserna är 

första tvivel, sökande efter alternativ, en vändpunkt och slutligen uppbyggnaden av ett 

nytt liv (Hedin, 2002, s 213f). Hedin (2002) använde sig av teorin i en kvalitativ 

intervjustudie med 17 kvinnor med tidigare narkotikamissbruk för att undersöka hur 

uppbrott från missbruk kan se ut och vilka faktorer som kan vara till hjälp i en 

förändringsprocess. Resultatet visar att uppbrottsteorin till stor del överensstämde 

med deltagarnas berättelser men vissa faser varade längre tid än vad teorin anger. I 

första fasen kunde Hedin urskilja flera delperioder. Hon beskriver det som ett 

växelspel mellan kriser/återfall och uppbyggnaden av ett nytt liv.   

 

Möjligtvis är uppbrottsteorin alltför trubbig för att fånga komplexiteten i 

återhämtningsprocessen från missbruk, något som antyds även i Anderson och Bondis 

(1998) studie där de undersöker uppbrott från en roll som drogberoende i Washington 

D.C. där resultatet visar att en tydlig vändpunkt inte alltid kan identifieras. 

 

Jan Blomqvist (1998, 1999) har i en kvalitativ intervjustudie utforskat människors väg 

ut ur alkoholmissbruk med eller utan behandling. Deltagarna är personer som slutat 

med hjälp av Anonyma Alkoholister (AA), personer som genomgått något formellt 

behandlingsprogram och personer som återhämtat sig utan formell behandling. 

Blomqvist menar att förändringsprocessen bör ses som en samverkan mellan en 

process inom individen och en yttre process som påverkas av flera olika externa 

faktorer. De yttre processerna inbegriper allt från relationer och livshändelser till 

samhällets alkohol- och socialpolitik medan den inre processen kan inbegripa t. ex 

egna drivkrafter. Förändringsprocessen kan förstås som ett förlopp med flera faser där 

det i de olika faserna finns olika typiska strategier att hantera problem samt olika 

hjälpande faktorer. I sitt resultat urskiljer han åtta faser som sträcker sig från att 

"Drickandet skapar problem"(Blomqvist, 1999, s, 190) till att slutligen personen 

"(Åter)upprättar central(a) aktivitet(er) som ersätter drickandet (familj, arbete, fritid, 

AA-verksamhet, hjälpa andra)" (Blomqvist, 1999, s, 190). Under förloppet visar han 

också på eventuella hinder, alltså alternativa vägar i processen, exempelvis att 

personen får ett återfall. Först i den sjätte fasen då man upplever vinster av ett nyktert 
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liv, tycks risken för att återhämtningsprocessen avbryts minska avsevärt. Han 

understryker att gränsen mellan faserna inte alltid är tydliga, och att det förekommer 

fall då personen först i efterhand upptäcker att en betydelsefull förändring har skett 

(Blomqvist, 1999).  

 

Arne Kristiansen (2000) har gjort en intervjustudie där han intervjuar människor som 

har haft ett narkotikamissbruk om deras barndom, deras liv i missbruk och hur de 

lämnade missbruket bakom sig. Han beskriver hela skeendet som en 

meningsskapandeprocess. För att komma vidare från den tid då narkotika ger livet 

mening behöver man finna annat som är meningsskapande för att slutligen uppleva ny 

mening i livet. Kristiansen påtalar att återhämtningsprocessen ofta är en process som 

påbörjas lång tid innan en person lyckas att finna en lösning på drogproblemen. Han 

för fram resultat som visar hur andra problem i en människas liv, som problematiska 

relationer till andra, kan överskugga missbruket och hur drogerna i vissa fall är det 

enda glädjeämne som intervjupersonerna hade under tiden i missbruk. Han betonar att 

det ofta är en individuell process att sluta med narkotika och att processen ofta 

sträcker sig över flera år (Kristiansen, 1999). Att förändringsprocessen ofta påbörjas 

långt innan uppbrottet från narkotikan liknar även den beskrivning av förloppet som 

Blomqvist (1999) presenterar i sin studie gällande vägar ut ur alkoholmissbruk.  

 

McIntosh & McKeganey (2002) har i en studie intervjuat 70 personer med tidigare 

drogproblem om deras återhämtningsprocesser. De lyfter att identitetsarbete är en 

central del av återhämtningen vilket även betonas av Hedin (2002). För att en 

förändring ska inträffa betonas vikten av att personen ska ha upptäckt hur deras 

identitet har skadats av drogerna och den livsstil som drogerna medför och därigenom 

ser möjligheter att återupprätta sin identitet och se en annorlunda framtid. 

Motivationen till att sluta använda droger bör vara högre än rädslan för att sluta 

(McIntosh & McKeganey 2002). Detta kan ställas i relation till Kristiansens 

forskning. Han hävdar att drogen har varit meningsskapande hos brukaren och 

därmed behöver ersättas med något annat som ger mening i livet för att det ska vara 

möjligt att lämna narkotikan bakom sig (Kristiansen, 2000).   

 

Best, Groshkova, Sadler, Day och White (2011) har undersökt personer som är i 

återhämtning från alkohol och/eller drogproblem och har funnit vissa urskiljbara 
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mönster i återhämtningsprocessen relaterade till respektive substans deltagarna har 

brukat. Men de individuella skillnaderna är ändå betydligt mer varierande. De 

argumenterar därför för en förståelse av återhämtning som en individuell process som 

inte går att förutse. 

  

Sammanfattningsvis kan vi säga att återhämtning från alkohol/drogproblem kan ses 

både som en process uppdelad i faser med typiska mönster och handlingar som sker i 

varje fas, samt som en mer individuell process där större vikt läggs vid att 

återhämtningen sker i ett socialt sammanhang, individen i interaktion med sin 

omvärld. Många forskare tycks integrera de båda synsätten.  

 

Betydelsefullt	  för	  återhämtningsprocessen	  	  

 

Faktorer som upplevs som hjälpande i återhämtningsprocessen kan variera från 

person till person. Något som återkommer i den forskning vi har läst är relationers 

betydelse och andra faktorer såsom boende och sysselsättning (ex. Blomqvist, 1999, 

Hedin, 2002, Kristiansen 2000, Best et al. 2010). Dessutom tenderar olika typer av 

hjälpande faktorer vara betydelsefulla i olika skeden av återhämtningsprocessen. 

Även typen av missbruk och graden av social förankring tycks påverka vad som 

upplevs som hjälpande både vad gäller att lämna ett missbruk samt för att upprätthålla 

en varaktig förändring (Blomqvist 1999, Best et al. 2010).  

 

Enligt Kristiansen (2000) kan uppbrottet ha negativa och positiva incitament. Skälen 

att påbörja förändringen är inte alltid detsamma som skapar varaktighet i 

förändringen. Detta bekräftas även av Blomqvist (1998) som dessutom påpekar att 

positiva händelser oftare nämndes som ett incitament till förändring hos människor 

som hade ett till det yttre mer ordnat liv. Att negativa konsekvenser av missbruket, 

exempelvis relationsproblem eller hälsoproblem, ofta förekommer en förändring visar 

både Kristiansens (2000) och Blomqvists (1998, 1999) forskning. 

 

Personer med tyngre missbruk kan ha större behov av att bryta med tidigare sociala 

sammanhang för att upprätthålla förändringen (Koski-Jännes & Turner, 1999, Watson 

& Parke, 2009). Även McIntosh och McKaganey (2002) och Best et al. (2011) påtalar 
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vikten för personer som lämnat ett narkotikamissbruk att bryta med och distansera sig 

från tidigare kontakter i narkotikavärlden. Enligt McIntosh och McKaganey (2002) 

hjälper distanseringen att undvika de frestelser som drogerna innebär och att bryta 

tidigare livsmönster. Att kunna bryta med det gamla sågs inte alltid som en lätt 

uppgift beroende på hur starka banden är till personer som fortfarande befinner sig i 

det gamla umgänget, i vilken utsträckning det gamla umgänget överhuvudtaget går att 

undvika och möjligheten att delta i eller konstruera en drogfri tillvaro med nya 

människor. Bengt Svensson (1996) påpekar betydelsen av att tomrummet som 

uppbrottet från umgänget kan innebära fylls med nya relationer som ger tillträde till 

nya sociala världar för att upprätthålla förändringen 

  

I Hedins studie om kvinnors återhämtning från olika former av missbruk betonar hon 

tre centrala element för att bygga upp ett nytt liv. Elementen är meningsfulla nära 

relationer, grundresurser för ett nytt liv och identitetsarbete med självförtroende, 

självbild och psykologiska problem (Hedin, 2002, s 218). 

 

Meningsfulla nära relationer som var betydelsefulla för flera av deltagarna var 

relationen till barn och partner. Vid uppbrottet blev det även viktigt att skapa nya 

vänrelationer för umgänge, emotionellt stöd och nya intressen (Hedin, 2002). 

Kristiansen (2000) betonar att stödjande relationer på utbildningar, arbeten, 

behandlingar och dylikt kan vara av betydelse för att upprätthålla återhämtning. Best 

et al. (2010) visar att människor som lämnat alkoholmissbruk ofta upplever stöd från 

sin partner som en central hjälpande faktor medan respondenter med tidigare 

heroinmissbruk oftare lyfter fram kamratstöd (inom t ex självhjälpsgrupper) som 

betydelsefullt. Magnus Karlssons (2002) studie om självhjälpsgrupper antyder hur 

gruppen kan bli betydelsefull och stödjande. Deltagare i självhjälpsgruppen har 

liknande erfarenheter och kan i interaktion med varandra skapa ett meningsfullt sätt 

att betrakta sin livssituation vilket kan ses som ett ömsesidigt stöd.   

 

Hedin (2002) påpekar även formella och informella stödrelationers betydelse för 

återhämtningen. Hon betonar dock att en relation kan vara mångbottnad och även kan 

innehålla negativa sidor.  

 

Med elementet grundresurser för ett nytt liv är det främst tre faktorer Hedin (2002) 
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lyfter fram: meningsfull sysselsättning/arbete, egen bostad och inkomst för 

försörjningen. Även Blomqvist (1999) och Kristiansen (2002) påpekar att boende och 

sysselsättning är av betydelse för återhämtningen. 

 

Identitetsarbetet kan vara att exempelvis delta i psykoterapi eller stödsamtal. Detta är 

betydelsefullt för att bearbeta tidigare händelser i livet och kan hjälpa till att stärka 

självförtroende och att konstruera en delvis ny självbild (Hedin, 2002) Det finns även 

studier som visar att religiositet eller tro kan vara betydelsefulla faktorer för att 

upprätthålla en stabil tillvaro (t. ex Collins, 2007, Koski-Jännes & Turner, 1999). 

Positivt tänkande och att tänka på drickandets negativa konsekvenser var de 

vanligaste strategierna för att upprätthålla förändringen bland deltagare med tidigare 

alkoholproblem i Koski-Jännes & Turners studie (1999). 

 

Avslutningsvis vill vi återkoppla till Blomqvist (1999, 1998). Hans slutsats är att 

vägen mot bestående nykterhet är ett samspel mellan ökande inre styrka, förbättrad 

livskvalitet samt faktorer i den sociala miljön som har kunnat ersätta drickandet som 

central aktivitet, något som enligt oss innefattar resultaten från flera av de övriga 

studier vi har gått igenom. Vi har även belyst forskning som visar att tro och 

självhjälpsgrupper kan vara betydelsefullt för återhämtningsprocessen.  

 

Avsnittet har på olika sätt belyst både återhämtning från olika typer av missbruk och 

vad som kan vara betydelsefullt och hjälpande för återhämtningsprocessen. Vi 

positionerar oss nära den forskning som beskriver förändringen som en individuell 

process men hoppas kunna bidra ytterligare genom att anlägga delvis annorlunda 

perspektiv. Vi vill placera våra intervjupersoners berättelser i fokus och hoppas 

därmed kunna närma oss en förståelse av deras livsvärld samt vad som är gemensamt 

för personer i återhämtning från alkohol/drogproblem.  
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Teoretiska	  utgångspunkter	  
 

Som teoretiska referensramar för studien används ett återhämtningsperspektiv samt 

begrepp från den interaktionistiska teoribildningen som behandlar 

identitetsutveckling. För att ytterligare analysera intervjupersonernas 

förändringsprocesser används en transteoretisk modell för förändring. För att förstå 

människors sätt att hantera problem använder vi oss delvis av begreppet coping. 

	  

Ett	  återhämtningsperspektiv	  

 

Återhämtningsperspektivet har växt fram ur forskning som visar att människor som 

har diagnostiserats med svåra psykiska störningar återhämtar sig (Topor, 2005). 

Perspektivet har generella drag som vi anser intressanta för att förstå förändring från 

andra problem, i vårt fall förändring (återhämtning) från alkohol/drogproblem. Vi har 

dock ingen ambition att likställa psykisk ohälsa och alkohol/drogproblem. 

 

Återhämtning kan förstås som en individuell process som sker i ett socialt 

sammanhang. Värt att understryka är dock att återhämtning kan ses både som en 

process, att vara i återhämtning och som ett tillstånd, att vara återhämtad. Vi kan se 

likheter med den definition av återhämtning (recovery) från alkohol och eller 

drogproblem som vi använder i studien (White, 2007, s 236) där återhämtning också 

beskrivs som både process och tillstånd. Då återhämtning förstås som en process 

kallas det för att vara i återhämtning. Att vara i återhämtning är att hantera sitt liv 

med varierande stödinsatser och med stöd från sitt sociala nätverk. Då återhämtning 

förstås som ett tillstånd används begreppet totalt återhämtad vilket är då alla 

symptom på psykiska problem har upphört (Topor, 2011, s 3).  

 

Topor beskriver hur ramen för återhämtning handlar om funktion och symtom. I ett 

socialt sammanhang utvecklas olika funktioner och symtomen av ohälsan minskar i 

omfattning. Topor beskriver vidare hur återhämtning handlar om makt för den 
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enskilde. Makt som en möjlighet att välja, makt över symtomen och det sociala liv 

man lever (2005). Maktaspekten antyds även i Whites definition av recovery då han 

betonar frivilligheten att lösa alkohol- och/eller andra drogproblem. Återhämtning 

handlar inte om att åter bli den person man en gång var utan beskrivs snarare som en 

resa där man söker verktyg för att klara av livets påfrestningar (Topor, 2005).  

 

Schön (2009, s 27f) har redogjort för vad som är hjälpande och betydelsefullt för 

återhämtningsprocessen från psykisk ohälsa, återhämtningens fyra grundpelare. 

 

Första pelaren handlar om att omdefiniera sig själv och sina problem. Att se andra 

sidor av sig själv än sin psykiska ohälsa och att även omdefiniera ohälsan (problemet) 

till en del i en återhämtningsprocess. Hopp och tro på sin egen förmåga att förändra 

och påverka återhämtningen, sin egen situation och att skapa en ny mening är också 

betydelsefullt för återhämtningsprocessen. Hoppet och individens känsla av betydelse 

kan öka då människor återtar kontroll och ansvar över sitt liv (Schön, 2009). 

 

Andra grundpelaren är betydelsen av stöd från andra människor. Dessa människor 

kan vara nära och kära, vänner och professionella som tror på individens förmåga att 

återhämta sig och ser personen som fullvärdig trots problemen. Det kan handla om att 

personerna exempelvis finns tillhands när det behövs och kan förmedla hopp. Det kan 

också vara personer som har erfarenheter av liknande problem som kan uppfattas som 

betydelsefulla i återhämtningsprocessen. Även relationer till Gud och djur har 

rapporterats som betydelsefulla för återhämtningen från psykisk ohälsa (Schön, 2009). 

Topor (2005) framhåller även hur individens hela sociala nätverk behöver återhämta 

sig. Omgivningen måste vara beredd att inte bara ge utan också kunna ta emot och se 

att han/hon som befinner sig i återhämtning har något att ge.    

 

Tredje grundpelaren berör hur man hanterar sina symtom (problem).  Det rör sig om 

olika verktyg och strategier för att kunna kontrollera och hantera symptomen samt att 

genom olika behandlingsalternativ aktivt söka hjälp som alternativ till att vara en 

passiv mottagare av hjälpen. Strategier för att hantera problemen är ofta individuella 

(Schön, 2009).  

 

Att vara involverad i en meningsfull aktivitet och att expandera sina roller är den 
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fjärde grundpelaren. Det handlar om att det blir betydelsefullt för 

återhämtningsprocessen att ha någonting meningsfullt att göra och att individen får 

anta nya roller. Aktiviteter som beskrivs som återhämtningsbefrämjande är aktiviteter 

där individen upplever att hon/han gör nytta för andra och att aktiviteten också känns 

meningsfull. Känslan av att var behövd beskrivs ofta som återhämtningsbefrämjande 

(Schön, 2009).  

 

Vi har valt återhämtningsperspektivet för att analysera vad som har varit hjälpande 

och betydelsefullt för återhämtningsprocessen samt för att analysera själva 

förloppet.    

	  

Identitetsutveckling	  utifrån	  interaktionistisk	  teoribildning	  

 

För att förstå hur en människa väljer att leva och handla är det centralt att ha ett 

teoretiskt redskap eller betraktelsesätt för hur identiteten utvecklas. Till detta har vi 

valt en teoretisk förståelseram med grund i interaktionistisk teoribildning.  

 

Enligt George Herbert Mead (1976) skapas en människas jag och medvetande i social 

interaktion med andra i en ständigt pågående process. Johan Asplund (1987) uttrycker 

det som att “jaget och medvetandet är social responsivitet”(s 105). Asplund beskriver 

den sociala responsiviteten som en grundläggande benägenhet hos människan att 

respondera gentemot varandra. Han hävdar att den sociala responsiviteten är ett 

elementärt beteende hos människan som sker automatiskt om det inte förhindras att 

ske (Asplund, 1987). Utgångspunkten är alltså att människan är en social varelse. 

Mead (1976) beskrev hur barns identitetsutveckling sker i interaktion med den 

närmsta omgivningen. När barnet interagerar med föräldrar och andra personer i 

barnets uppväxtmiljö skapas en abstraktion hos barnet som innefattar en uppfattning 

om vad som är rätt och fel, vad som förväntas av barnet och vad barnet kan förvänta 

sig av andra. Denna abstraktion kallar Mead den generaliserande andre och handlar 

delvis om att internalisera samhällets attityder (1976, s 120f). Utvecklingen av 

identiteten ses som en social process som inte upphör efter en viss ålder utan pågår 

livet ut. En människa kan ur det synsättet senare i livet vara involverad i 

betydelsefulla relationer som kan bli en del av människans generaliserande andre. 
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Mead beskriver vidare hur människor i interaktion med andra tar över attityder från 

andra människor som internaliseras i det egna handlandet och självbilden (Mead, 

1976). Detta kan kallas för attitydövertagande (Andersson, 2009, s 35f). Mead har ett 

eget jagbegrepp som består av två komponenter; Me och I. Me är den reflekterande 

delen av jaget som den generaliserande andre och alla erfarenheter är en del av. I är 

däremot den spontana komponenten som oreflekterat tar över attityder av andra. 

Attityden förpassas sedan till individens Me (Sundgren, 2005, s 177).    

 

Ett annat centralt begrepp inom den interaktionistiska teoribildningen är definitionen 

av situationen. Det behandlar hur människan ständigt behöver tolka sin omvärld, 

händelser som sker och handlingar som andra utför. Människan behöver tolka 

situationen och tillskriva den en mening och sedan handla därefter för att sedan 

hantera sig själv och sin omvärld (Kristiansen, 1999, s 56, Trost & Levin, 1999, s 12).  

 

I analysen har vi använt oss av interaktionistisk teoribildning för att förstå hur 

interaktionen med omgivningen kan ha varit betydelsefull för intervjupersonerna.  

En	  transteoretisk	  modell	  för	  förändring	  	  

	  

James Prochaska, Carlo DiClemente och John Norcross (1992) har konstruerat en 

modell för hur förändringsprocessen från addiktiva beteenden kan se ut. Modellen 

bygger inte bara på forskning om förändring från alkohol- eller drogberoende utan 

innefattar även andra addiktiva beteenden som exempelvis nikotinanvändning. 

Modellen kallas transteoretisk och undersöker avsiktlig förändring från addiktiva 

beteenden hos individer. Med transteoretisk menar de att modellen är utformad utifrån 

de faktorer som är gemensamma för personer som har genomgått olika typer av 

behandlingar, men även för personer där förändringen har skett utan behandling. 

Vägen mot förändring delas upp i fem olika faser där varje fas representerar en 

tidsperiod i återhämtningsskedet samt beskriver typiska beteenden för varje fas1 

Människor kan också röra sig mellan de olika faserna på olika sätt även om följande 

ordning är vanligast. (Prochaska et al., 1992, s 1102ff) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vi använder oss av Egidius (2008) översättningar av faserna. I originaltexten (Prochaska et. al, 1992) 
kallas faserna för precontemplation, contemplation, preparation, action och maintenance. 
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Ingen tanke på förändring - I denna fas finns ingen intention till förändring inom en 

överskådlig framtid och man visar ett avstånd från att upptäcka eller förändra 

problemen. Personen är själv inte medveten om problemen, men de kan vara tydliga 

för omgivningen. 

 

Överväger förändring - Man blir medveten om problemets existens och börjar 

överväga att sluta. Man väger problemets och den eventuella lösningens för- och 

nackdelar mot varandra. Fasen kan ofta sträcka sig över en längre tidsperiod. 

 

Beredd att göra något - Man planerar och förbereder sig på att påbörja förändring 

inom en snar framtid och har befunnit sig i föregående stadie en längre tid utan att ta 

tag i problemen. Ibland sker mindre beteendeförändringar men man vidtar inga större 

åtgärder. 

 

Vidtar åtgärder - Personen förändrar medvetet sitt beteende, sina upplevelser eller sin 

omgivning i syfte att åstadkomma förändring. Denna fas kräver mycket tid och energi 

och är utåt sett den tydligaste fasen. 

 

Befäster förändringen - Man upprätthåller den förändring som skett. Under den här 

fasen fortsätter man att arbeta för att förhindra återfall och för att se vinster som 

förändringen inneburit.  Fasen kan pågå en obestämd tid och för en del personer kan 

den fortsätta livet ut. (Prochaska et al., 1992, s 1102ff) 

 

Förändringens	  spiral	  

	  

Eftersom återfall är vanligt hos personer som försöker avbryta ett addiktivt beteende 

menar Prochaska et al. (1992) att de flesta behöver gå igenom faserna flera gånger 

innan man når en bestående förändring. Efter att ha nått fram till någon av de sista 

faserna kan en person återfalla och på nytt hamna i någon av de tidigare och börja om 

hela eller delar av processen på nytt. Dessa skeenden illustreras med förändringens 
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spiral2. Tidigare erfarenheter gör att man vid ett nytt försök att ändra sitt beteende kan 

välja att handla på ett annorlunda sätt än tidigare. Spiralen illustrerar därmed att 

tidigare erfarenheter gör att man mot slutet av processen lättare kan upprätthålla 

förändringen (Prochaska et al., 1992). 

 

 

 
  (Prochaska et al., 1992, s 1104) 

 

 

Den transteoretiska modellen används i vår studie för att analysera förloppet i 

intervjupersonernas återhämtningsprocesser.  

	  

Coping	  

 

Coping och coping-strategier handlar om hur individer använder sig av tankar och 

handlingar för att hantera eller reducera stress (Lazarus & Folkman, 1984). Begreppet 

kan definieras på följande sätt:   

 

We define coping as constantly changing cognitive and behavioral efforts to 

manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing 

or exceeding the resources of the person.(Lazarus & Folkman, 1984, s 141) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Vår egen översättning av spiral pattern of change (Prochaska et al., 1992, s 1104).  
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Genom att sätta den subjektiva tolkningen av en stressfylld händelse i centrum blir det 

möjligt att förstå varför människor kan reagera på olika sätt på en och samma 

händelse. (Persson, 2007) 

 

Coping kräver en ansträngning, ett aktivt val av individen att handla eller tänka på ett 

visst sätt. Genom en inlärningsprocess kan coping komma att bli automatiserade 

beteenden (Lazarus & Folkman, 1984). Coping är alltså ett sätt att beskriva hur 

människor genom en ansträngning hanterar de inre och yttre krav som är mer 

krävande än vad individen normalt hanterar utan att anstränga sig. Det handlar om en 

medveten process där den givna situationen värderas och en coping-strategi används 

om individen bedömer det som nödvändigt. Exempel på coping-strategier kan vara: 

acceptans, att söka socialt stöd, omtolkning, undvikande och distraktion (Rönnberg, 

2007). Olika coping-strategier står inte i motsats till varandra, utan bör ses som 

komplementära. Flera olika strategier kan flexibelt utnyttjas samtidigt (Persson, 

2007). 

 

Då källor till stress inte alltid går att påverka bör coping inte jämställas med att ha 

fullkomlig makt över sin tillvaro utan snarare som strategier för individen att minska, 

tolerera, acceptera eller ignorera de källor till stress som man inte har makt över att 

förändra. (Lazarus & Folkman, 1984) 

 

Schön (2009, s 29) framhåller att coping-perspektivet till viss del liknar det 

återhämtningsperspektiv som används inom forskning om psykisk ohälsa.  I båda 

fallen handlar det om att utifrån de effekter som ohälsan för med sig se till 

förändringar av personliga värderingar, att omformulera mål och förväntningar och att 

acceptera sin egen sårbarhet. Copingstrategier kan vara ett sätt att hantera sina 

symtom, för att återknyta till vad Schön (2009) lyfter som den tredje grundpelaren för 

återhämtning från psykisk ohälsa. I studien används perspektivet för en ytterligare 

förståelse om hur intervjupersonerna har hanterat sina problem.   
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Resultat	   
 

Avsnittet inleds med en kortfattad presentation av intervjupersonerna. Vidare 

rubriceras vardera intervjupersonens utsagor utifrån tiden som föregick beslutet, 

beslutet att sluta (med alkohol/droger), tiden efter beslutet samt att upprätthålla 

förändringen och vad förändringen har inneburit. Rubrikerna är valda för att öka 

läsvänligheten och bör ej förstås som specifika faser i återhämtningsprocessen. 

 

Beskrivning	  av	  intervjupersoner	  
 

Gustav är i 60-årsåldern. Han kommer från vad han beskriver som ordnade 

förhållanden. Han började dricka alkohol i tonåren och fortsatte i sitt vuxenliv att 

dricka mycket alkohol, både i arbetet och på fritiden. I 40-årsåldern drabbades han av 

en hjärnblödning vilket ledde till förtidspensionering. Hans missbruk fortsatte i drygt 

tio år. Han genomgick flera olika behandlingar och hade flera återfall innan han tog 

beslutet att sluta dricka alkohol i samband med att han kom i kontakt med 

Länkrörelsen. Gustav har idag inte druckit någon alkohol på ca 10 år och är engagerad 

i Länkarna. 
 

Kristina är i 40-årsåldern och kom i kontakt med droger i de tidiga tonåren. I 15-

årsåldern började hon använda och sälja amfetamin. Hon fortsatte att använda droger, 

främst amfetamin och hasch, under större delen av sitt vuxenliv och har i perioder 

varit bostadslös och även suttit i fängelse flertalet gånger. För ca tre år sedan slutade 

Kristina att använda droger och är idag engagerad i en brukarförening. 
 

Carl är i 50-årsåldern. Han kom i tidig ålder i kontakt med droger, till en början 

hasch, men har under en stor del av sitt vuxenliv missbrukat andra droger som 

amfetamin och heroin samt alkohol och bensodiazepiner. Han bodde tillsammans med 

sin familj och arbetade under större delen av sin tid i missbruk. Tre år innan han blev 

drogfri eskalerade hans heroinmissbruk. 2001 blev han drogfri i samband med att han 
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skrevs in på ett behandlingshem med 12-steg/Minnesotabehandling. Carl har idag 

varit fri från alkohol och drogproblem i ca 10 år. 
 

Ulrika är i 50-årsåldern. Hon började i tonåren använda hasch och amfetamin. I 20-

årsåldern fick Ulrika barn och fick hjälp att sluta missbruka genom ett 

behandlingshem, där hon träffade den man som hon lever med än idag. Hon var 

drogfri i ett antal år men började därefter använda heroin tillsammans med sin sambo. 

Detta fortgick i 10 år, med undantag av en period då hon var gravid och ammade. Hon 

slutade med heroinet tidigt 2000-tal. Och fick senare substitutionsbehandling i form 

av Subutex och psykosocialt stöd. Ulrika får fortfarande Subutex utskrivet. Hon har 

inte använt heroin på tio år och arbetar i en verksamhet där hon möter personer med 

alkohol- och drogproblem. 

 

Gustav	  

 

Tiden	  som	  föregick	  beslutet	  att	  sluta	  dricka	  alkohol	  	  	  

 

Gustav berättar att han under lång tid drack väldigt mycket alkohol utan att reflektera 

över att han drack för mycket. Det förekom mycket alkohol i arbetet och samtidigt 

drack han alkohol hemma för att koppla av och i sociala sammanhang. Det var aldrig 

någon närstående som påpekade att han drack mycket. I mitten av åttiotalet ifrågasatte 

en kollega Gustavs dryckesvanor. Detta var första gången någon uppmärksammade 

honom på det och han hade inte reflekterat över det tidigare. Under samma tidsperiod 

besökte Gustav ett behandlingshem för första gången. Han återföll dock i 

alkoholmissbruk. 
 

Hans hälsa försämrades under tiden i missbruk. Gustav drabbades av en 

hjärnblödning och till följd av detta blev han sjukskriven och sedermera 

förtidspensionerad. 
 

Men under tiden som jag var sjukskriven då var det ju så att då drack jag mina öl 

hela tiden, så jag märkte inte att jag drack mer och mer hela tiden. Ända tills 
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fysiken sa stopp. Först då kom jag underfund med att det kanske inte var så bra 

att dricka alkohol.   
 

Han började själv att mer aktivt söka efter hjälp. Socialtjänsten hjälpte honom vid 

flera tillfällen att komma till behandlingshem med 12-stegsprogram. Gustav kände sig 

dock aldrig hemma i behandlingsformen och ansåg inte att behandlingarna gav honom 

någonting. Han beskriver att han hela tiden lurade sig själv och att han hade en 

önskan om att kunna dricka socialt. 
 

Jag har tänkt så här att, äh nu är jag så frisk liksom, det kan ju inte vara någon 

fara att ta några öl. Eller nån öl. Sen efter en vecka, då var jag uppe i samma 

som tidigare. Och samma som tidigare, det betyder alltså femton starköl om 

dagen och den där stilen. 
 

Gustav berättar att han alltid upplevt att han har fått stöd och hjälp från sjukvården 

och socialtjänsten. Socialtjänsten förmedlade bland annat en träningslägenhet åt 

Gustav som han idag har tagit över kontraktet på. Han hade samma socialsekreterare i 

flera år och beskriver att de alltid haft en bra kontakt med varandra och att han fått 

hjälp omgående när han har bett om det. 
 

Det var först när Gustav i slutet av 90-talet kom i kontakt med ett av Länkrörelsen 

som han upplevde att behandlingen kunde hjälpa honom att sluta dricka alkohol. 
 

men andra vändan på Länkarnas behandlingshem då upptäckte jag att det här 

det passar mig ganska bra, för man pratar med andra människor som talar 

samma språk 

 

Beslutet	  att	  sluta	  dricka	  alkohol	  

 

Efter ett andra behandlingstillfälle på Länkarnas behandlingshem bestämde Gustav 

sig för att sluta dricka alkohol. 
 

Antingen dricker jag alkohol i vanlig utsträckning eller så låter jag bli helt och 
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hållet. Och jag bestämde mig för det senare, helt och hållet. Sen den där 

tiden  [...] har jag inte tagit en lättöl ens en gång. 
 

Gustav lyfter fram sitt eget beslut som betydelsefullt för hans återhämtning. Han 

berättar att det är viktigt för honom att fatta sina egna beslut och återkommer till det 

egna beslutet vid flera tillfällen i intervjun och uttrycker att det var ”den viktigaste 

grejen” för att han idag är nykter. 
 

Det är egentligen ett beslut att ändra sin normaltillvaro till någonting som jag 

upplevde som bättre. Och att jag upplevde det bättre, det var att mitt umgänge 

med andra alkoholister, som numera är nyktra alkoholister, att vi pratade samma 

språk. 
 

Gustav betonar betydelsen av umgänget med andra personer med erfarenheter av 

alkoholproblem. Självhjälpsgruppens blev viktig då han kunde känna igen sig hos de 

andra, att de delade en gemensam tanke om att satsa på ett nyktert liv och att han i 

gruppen upplevde att han själv kunde ta till sig eller förkasta det som sades. 
 

Jag gillar inte när folk säger, så här ska du göra för då blir du nykter! utan jag 

vill kunna dra mina egna slutsatser, och det kunde jag tillsammans med dem här. 

Om en säger något, då kan jag säga, nej, fan det är ingenting för mig. Då kanske 

någon annan säger, såhär och såhär har jag gjort och det kanske passar mig 

väldigt bra. 

 

Tiden	  efter	  beslutet	  

 

Efter att Gustav hade lämnat behandlingshemmet och beslutat sig för att sluta dricka 

alkohol började han att regelbundet besöka en av Länkarnas dagverksamheter. 

Umgänget med människor med erfarenheter av alkoholproblem på dagverksamheten 

och i Länkarnas självhjälpsgrupper blev fortsatt betydelsefulla för återhämtningen. 
 

Gustav beskriver sig själv som en person som hela tiden vill vara sysselsatt. På 

dagverksamheten fanns mycket aktiviteter och han uppskattade umgänget med de 



	   33	  

andra besökarna. Efter ett tag kände han dock att han ville ha ännu mer att göra så han 

började engagera sig ytterligare i verksamheten. 
 

Så jag har hela tiden strävat efter att ha någonting att göra, vilket har gjort att.. 

jag har haft det enklare att hålla mig ifrån att dricka. För att det märkte jag, att 

när jag inte hade någonting att göra, då var det jättelätt att sträcka sig efter en 

öl i kylskåpet 
 

Genom Länkarna lärde Gustav känna nya människor som han började umgås med. 

Han fortsatte även att umgås med sina gamla ”fyllekompisar” som han brukade gå på 

krogen med, men drack aldrig någon alkohol när han var ute på ”stampuben” utan 

valde alkoholfria alternativ. Han berättar att det var av stor betydelse för hans 

återhämtning att de gamla vännerna bemötte honom med respekt och beundran för 

hans beslut att leva nyktert.  Han har dock efter hand tappat kontakten med de gamla 

vännerna. 

 

Att	  upprätthålla	  förändringen	  och	  vad	  förändringen	  har	  inneburit 

 

Gustav har idag inte druckit alkohol på nio år, är fortfarande sjukpensionerad och 

arbetar ideellt i Länkarna. 
 

Gustav tog till sig länkarnas 7 punkter som bland annat innefattar att man erkänner sig 

som alkoholist, ser alkoholism som en sjukdom och helt måste avstå från alkohol. 
 

Gustav har även skrivit mycket, både om sitt liv och om sina strategier för att 

upprätthålla nykterheten Han visar oss bland annat en text där han har anpassat 

Länkarnas sju punkter till sina egna behov. Han kallar det för ”sin verktygslåda” där 

han har verktyg som hjälper honom att fortsätta vara nykter. Han menar att det han 

finner i Länkarna är hans verktyg, där hittar han information, träffar bra människor 

och får möjlighet att delta i en mängd aktiviteter. 
 

Men.. att verktygslådan och de här sju punkterna, de har jag använt för att 

upprätthålla min nykterhet. Och det var inte bara de grejerna, till exempel spela 

biljard eller prata med dom andra, det är egentligen bara för att upprätthålla 
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min nykterhet. För att den första tiden där, och då pratar jag om åren kanske, då 

var det egentligen väldigt viktigt för mig att kunna ha de här människorna runt i 

kring mig och de här grejerna att göra. För att upprätthålla min nykterhet. För 

att bli nykter, det var inga problem alls. Men att hålla sig nykter, det var problem 

i alla fall i början. Nu är det inte några problem alls, men imorgon kanske det 

ser helt annorlunda ut, inte vet jag. Imorgon kanske 
 

Han ger oss ett exempel på hur han tillämpade den sjätte punkten som handlar om att 

göra upp med personer som man står i missförhållande till. Eftersom Gustav var 

skuldsatt hos kronofogden tillämpade han punkten genom att göra upp en 

avbetalningsplan med kronofogden, en skuld som idag är avskriven. 
 

Att göra någonting annat när han känner ett sug efter alkohol var någonting som 

Gustav lärde sig på en kurs i återfallsprevention. Detta är en strategi som han lyfter 

fram som betydelsefull för upprätthålla nykterheten. 
 

…och tjejen sa till mig så här: om du känner ett sug, att du vill ta en öl eller så, 

gör nånting annat, vad som helst. Så jag provade det, och det var i princip så 

här, jaha nu ska jag ta en öl, nej så började man dammsuga eller bädda sängen 

eller vad som helst, och efter två minuter hade jag glömt bort det där med 

bärsen. 
 

Gustav beskriver hur han sedan han blev nykter började se på tillvaron med nya ögon. 
 

…helt plötsligt att man ser omgivningen med ganska nyktra ögon. Helt plötsligt 

kan man se vackra hus och sådant som man aldrig tänkt på tidigare.[…] Och det 

kan vara vad som helst, det behöver inte vara särskilt stora grejer. Alltså 

uppskattningen av att smågrejer har stor betydelse, det upplevde jag aldrig 

tidigare.  
 

Gustav menar att den största innebörden i hans liv som nykter är den sköna känslan av 

att vakna nykter varje morgon. När han missbrukade alkohol vaknade han varje 

morgon och skakade, sedan gick hela dygnet åt till att försöka få tag på alkohol. 
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Men just det där med att vakna utan att vara bakis och skakis. Det är guld värt 

(..) det är nog det jag upplever som mest positivt. 
 

Gustav menar dock att han aldrig under sin levnadstid har saknat någonting. Hans 

krav på tillvaron är idag i princip de samma som under tiden i missbruk. Han har 

alltid strävat efter att ha någonting att sysselsätta sig med. Genom länkarna har han 

också funnit nya vänner som han umgås med även privat. 

 

Kristina	  

 

Tiden	  som	  föregick	  beslutet	  att	  sluta	  med	  droger	  

 

Kristina missbrukade droger under en tidsperiod av närmare 30 år och hade aldrig 

tänkt att hon skulle sluta med det förrän hon väl bestämde sig. Hon hade aldrig varit 

på något behandlingshem eller besökt självhjälpsgrupper. Kristina beskriver dock 

flera betydelsefulla händelser som föregick beslutet att sluta använda droger. Kristinas 

hälsa har varit sviktade under en stor del av hennes tid i missbruk. När hon var i 25-

årsåldern blev hon väldigt sjuk och var nära att dö. 

 

…på fredagseftermiddagen så tittade de på ultraljud då såg dom att hjärtklaffen 

var uppäten av stafylokockerna så då var släkten uppe och tog adjö på 

kvällen[…]och klockan sju på lördagsmorgonen var det hjärtoperation. 
 

Kristina överlevde operationen och fick på grund av sin hälsa förtur till en lägenhet, 

som hon fortfarande bor kvar i. Hon höll uppe från drogerna i några månader men 

fortsatte sedan att missbruka amfetamin igen. Om hon blev akut sjuk igen skulle hon 

inte få en ny operation om hon inte kunde visa att hon varit dokumenterat drogfri 

under två år. Tiden innan hon slutade med drogerna försämrades hennes hälsa och 

hon berättar hur hon mer började värdera lugn och ro, något som fortfarande är viktigt 

för Kristina. 
 

…och så vet jag inte om man har kommit in i en annan fas för man värdesätter ju 
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andra saker idag. Jag värdesätter att kunna gå och lägga mig klockan sex på 

kvällen om jag vill utan att någon ringer på min dörr […]Jag får vara ifred. Det 

är guld värt. 
 

Ungefär ett år innan beslutet dog Kristinas mamma. De hade haft en dålig relation 

hela livet och Kristina hade burit på ett hat mot mamman hela livet då mamman 

misshandlade henne som barn. Kristina hade inte känt sig älskad, vilket hon ser som 

en av orsakerna till sin självdestruktiva livsstil. 
 

om man inte har en mamma som tycker om en, då får man det jättesvårt att tycka 

om sig själv va? Så var det ju i många år att jag var väldigt destruktiv, men så 

bara helt plötsligt kom jag fram till att det är ju synd om min mamma, det är ju 

hon som har mått sämst av allihopa, hon har mått jättedåligt av att hon har 

misshandlat ett barn helt utan anledning, hon måste ha mått jättedåligt för att 

göra så här. Så det slutade med att jag förlät min mamma inuti. 
 

Strax innan mamman dog kontaktade hon Kristina. Kristina åkte för att träffa henne 

och vid dödsbädden förlät hon sin mamma. 
 

genom att förlåta får man förlåtelse, så det gjorde ju att jag kunde släppa det där 

[…] och jag tycker jättesynd om henne än idag liksom. Så det har hjälpt mig 

jättemycket 
 

Efter mammans död erbjöd socialtjänsten henne att gå i samtalsgrupp hos den 

verksamhet där hon senare kom att gå i behandling. Trotts att hon fortfarande använde 

droger och inte planerade sluta var hon välkommen till samtalsgruppen för att prata 

och bearbeta sorgen efter mamman. Detta fick henne lite intresserad av behandlingen 

som verksamheten erbjöd.  

 

Kristina berättar att hennes pojkvän, en man hon haft en relation med i många år, dog 

till följd av missbruk ett par månader innan hon bestämde sig för att sluta med droger. 

Efter hans död eskalerade Kristinas missbruk men hon upplevde inte att drogerna 

hjälpte mot sorgen. Hon uppger också att hon fick en ”tankeställare” då han precis 

som hon hade varit sjuk men ändå fortsatt med drogerna. Det var först efter 
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pojkvännens död som hon förstod hur mycket han älskade henne, tidigare kunde hon 

inte förstå att någon kunde älska henne. 
 

Kristina berättar också om en nära vän som varit ett stort stöd för henne både under 

missbruket och efter det att hon bestämde sig för att sluta. De lärde känna varandra 

genom sina husdjur. Vännen har alltid varit drogfri men de har delat djurintresset. När 

Kristina var hemlös fick hon ibland sova på vännens soffa och blev betrodd med 

nycklar till lägenheten. Kristina hjälpte vännen att ta hand om hennes djur. Efter att 

Kristinas mamma dog hjälpte vännen henne att få bra avslut och att städa ut dödsboet. 
 

hon är ju helt fascinerad av att jag har kommit dit jag har kommit, men hon har 

ställt upp 
 

Kristina gillar djur och har både haft katt och hund och djuren kom att bli 

betydelsefulla för hennes återhämtningsprocess. 
 

Djur betyder väldigt mycket för mig, jag älskar djur. Om man skaffar sig djur 

måste man ta hand om dem, så har jag alltid resonerat, sen har de inte alltid gått 

i första hand, men det har man inte kunnat styra över för då har man varit inne i 

missbruk 
 

Kristina beskriver sig som kristen och går ofta till kyrkan. Hon var troende även under 

missbruket, men sköt tron åt sidan. Några år innan beslutet började hon be mer till 

Gud efter en upplevelse i fängelset då hon upplevde att hennes böner fick gehör. Det 

var då hon märkte att ”det lönar sig att be”. 

 

Beslutet	  att	  sluta	  med	  droger	  

 

Några månader efter pojkvännens död kapitulerade Kristina inför sin egen 

livssituation. Hon var dömd till ett fängelsestraff och bodde ensam med sina katter. 

Hon blev erbjuden att avtjäna straffet hemma med fotboja förutsatt att hon var drogfri 

och deltog i behandling. En natt är en av katterna bortsprungen och Kristina gav sig ut 

i regnet för att leta. 
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”det var så här, på natten till [datum], natten innan där var jag ute och letade 

katt hela natten i ösregn och då kapitulerade jag, jag nådde min botten, äh nu 

orkar jag inte mer, nu får det vara nog. Så där slutade jag knarka [datum]. Där 

slutade jag knarka, bita på naglarna och köra bil, och där får jag förändra hela 

mitt liv” 
 

Kristina betonar vid flera tillfällen under intervjun katternas betydelse för att hon 

bestämde sig för att sluta använda droger. 
 

mina katter är mitt allt, jag älskar mina katter, det gör jag. Men sen med facit i 

hand så var det ju dom som gjorde att jag kom in på den här resan med att vara 

drogfri [….] Jag hade aldrig kommit på idén om jag inte haft dom och var 

tvungen att vara hemma hos, så det är häftigt 
 

Några dagar efter kapitulationen började Kristina avtjäna sitt straff med fotboja och 

fick även påbörja en behandling i den verksamhet som hon besökt tidigare i samband 

med att hennes mamma dog. Behandlingen tilltalade henne och hon upptäckte att hon 

mådde bra trots att hon inte tog några droger. Kristina berättar senare i intervjun att 

hon efter kapitulationen först hade planer på att fortsätta ta droger efter avtjänat straff. 
 

 När jag började med den där fotbojan, då tänkte jag att nu ska jag knarka som 

fan när jag är färdig med det här, det var mitt mål alltså, men sen blev det inte 

så. Jag mådde ju så bra utan, så varför ska jag stoppa i mig en massa narkotika 

som förstör kroppen när jag mår så här bra drogfri.  
 

När Kristina berättar om återhämtningsprocessen betonar hon betydelsen av att 

”tvärvända”. 
 

Det viktigaste för mig har varit att göra ett fotarbete åt ett helt annat håll än 

förut. Verkligen bara tvärvända och göra allting som jag inte gjorde förut. (…) 

som att ta ansvar, rutiner, såna saker som jag aldrig gjorde. 
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Tiden	  efter	  beslutet	  

 

Kristina började idrotta regelbundet och berättar att det var en del i att börja ta hand 

om sig själv och att hon mådde väldigt bra utan drogerna. När hon hade påbörjat sin 

påföljd med fotbojan och börjat gå i behandling lämnade hon ett urinprov som gav 

positivt utslag på hasch. Enligt Kristina hade hon inte tagit några droger men 

substansen fanns kvar i hennes fettvävnader. Hon tvingades avtjäna resten av straffet 

på anstalt.  
 

Och ja, för en gångs skull knarkade jag inte på anstalten utan för jag var så jävla 

förbannad på att jag blivit så orättvist behandlad när jag verkligen visat att jag 

kunde vara drogfri, så jag fortsatte vara drogfri. 
 

När Kristina hade avtjänat straffet var det hennes nära vän som hämtade henne vid 

anstalten. 
 

…när man muckar så brukar man ha någon utanför som står och väntar med 

narkotika men det hade inte jag, jag hade en kompis. 

 

Behandlingen som Kristina hade påbörjat var nedlagd när hon kom ut från fängelset 

så hon fick kämpa för att få gå klart den.  

 

så jag fick gå klart den här behandlingen och det är tack vare den jag sitter här 

idag 
 

I behandlingen fick hon lära sig strategier för att undvika återfall och upprätthålla 

drogfriheten. Hon fick lära sig att lägga upp rutiner i vardagen vilket hon lyfter som 

betydelsefullt för den fortsatta drogfriheten. De arbetade även mycket med att bygga 

upp självkänslan. Det var två behandlare som höll i behandlingen och Kristina 

beskriver dem som professionella. 
 

Det är dom som har varit som mest stöd för mig, verkligen, man kunde få 

enskilda samtal där också och prata om det var något. Så det är dom som 

verkligen har fått mig att tänka annorlunda överhuvudtaget. 
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Att Kristina kände sig orättvist behandlad och att hon fick kämpa för behandlingen är 

någonting som hon i efterhand betonar som viktigt och stärkande. 

 

Jag säger det i dagens läge att allt man inte dör av och har varit motgångar, det 

blir man starkare av. 
 

Kristina berättar att hon fått tillbaka kontakten med sin pappa och sina halvsyskon 

efter att hon slutade med droger och att det varit betydelsefullt för hennes fortsatta 

återhämtning. Hennes pappa har ställt upp för henne på olika sätt och hennes syskon 

ser upp till henne för att hon tagit sig ur missbruket. 

 

Att	  upprätthålla	  förändringen	  och	  vad	  förändringen	  har	  inneburit	  	  	  

 

I dagsläget var det drygt tre år sedan Kristina slutade använda droger. Hon är aktiv i 

en brukarförening som arbetar både med preventivt arbete och med att stötta andra 

människor som vill komma ur missbruk. 
 

För liksom det är så mycket värt. Att ha nånting att göra, att ha nånting att gå 

till, att man har en plats i samhället liksom. Liksom, förut var man bara en 

åskådare och nu är man en deltagare istället. 
 

Genom föreningen känner hon att hon finns tillgänglig för andra som vill sluta med 

droger. Hon åker ibland ut och föreläser på skolor om missbrukets skadeverkningar 

och berättar sin livsberättelse. Engagemanget i föreningen har haft en stor betydelse 

för henne. Föreningen ger henne en plats dit hon kan gå varje dag, hon får en 

anledning att gå upp på morgonen och hon känner sig behövd. 

 

När vi träffade Kristina hade hon nyligen genomgått en ny hjärtoperation. Hon 

beskriver operationen som ett mål hon haft under en längre tid. Operationen har varit 

efterlängtad och kunde inte genomföras tidigare på grund av hennes missbruk. Hon 

berättar att det var hennes pojkväns högsta önskan innan han dog att operationen 

skulle bli av. Hon menar också att hon känner pojkvännens andliga närvaro och 

upplever det som ett stöd att han finns med henne. 
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Kristina har successivt brutit med de flesta människor hon umgicks med när hon 

missbrukade. Hon menar att de inte har någonting gemensamt längre eftersom hon har 

slutat med droger, men att hon alltid finns tillgänglig för dem om de skulle vilja sluta. 
 

Kristina betonar vikten av rutiner, att ha saker att sysselsätta sig med. Hon idrottar 

flera dagar i veckan och besöker regelbundet olika självhjälpsgrupper vilket hon 

tycker är givande för henne. Hon har bland annat genomgått tolvstegsprogrammet 

enligt Minnesotamodellen. 

 

Det är en ny gemenskap, nya bekanta, drogfria och alla strävar vi mot samma 

mål liksom en dag i taget. 
 

I självhjälpsgrupperna upplever hon att hon aldrig behöver vara ensam, hon behöver 

inte känna sig annorlunda och känner igen sig hos andra deltagare. Hon umgås också 

med andra mötesdeltagare som hon har lärt känna utanför mötena. 
 

Kristina betonar återuppbyggnaden av relationerna till sin pappa och lyfter det 

betydelsefulla i att ha fått kontakt med hans familj. Även katterna har fortsatt spela en 

stor roll i Kristinas liv och att hon har en annorlunda relation till sina husdjur. 
 

…katterna har ju blivit helt annorlunda sen jag slutade missbruka. De lyssnar på 

mig på ett helt annat vis. De respekterar mig på ett helt annat vis. 
 

Kristinas tro har fortsatt varit betydelsefull för henne. Hon behöver aldrig känna sig 

ensam eftersom hon alltid har Gud med sig. Tron gör också att vardagen känns mer 

hanterbar. Drogfriheten har inneburit ett helt nytt liv för Kristina som numera är 

nyfiken på livet och vill fortsätta leva. 
 

…allting är hanterbart, det var det inte förut, det var djupa dalar och höga berg 

liksom, idag finns det inga problem, jag har inga problem, ingenting är värre än 

vad man gör det till liksom, allting går att lösa […]allt annat som inte är knark 

är ju intressant 

  



	   42	  

 

 

Carl	  

 

Tiden	  som	  föregick	  beslutet	  att	  sluta	  med	  alkohol	  och	  droger	  

 

Första gången Carl tänkte att han borde sluta med droger var i samband med att han 

första gången upplevde abstinens efter heroin, vilket var ungefär 20 år innan han 

slutade missbruka. 
 

Jag har alltid sett mig själv som en hopplös drogromantiker, för jag har alltid 

sett det positivt, mitt drogande. Så jag har gått igenom det mesta.. men jag 

fastnade ju på heroin till slut […] ja, det var min slutstation helt enkelt, jag 

blandade heroin och rohypnol. Och det gick jag väl på hårt varje dag då de sista 

fyra åren 
 

Under hela tiden i missbruk förnekade Carl drogerna och alkoholens skadeverkningar 

på honom och såg andra orsaker till problem som uppstod. Bland annat hade han 

under en period en teori om att han var psykiskt sjuk utan att se drogerna och 

alkoholen som en del av problematiken. 
 

...jag köpte vad som helst utan att se att det är alkoholen och drogerna som hela 

tiden för mig tillbaka. Jag ville inte se det […] Tyvärr så har jag haft kännedom 

om en liten grupp människor som lyckas ta en liten mängd droger, sätta guldkant 

på tillvaron någon gång ibland, och jag ville vara som dom... 
 

Han dolde sitt missbruk för omgivningen och fortsatte arbeta under tiden i missbruk. 

Carl gick med sin sambo under en period i samlevnadsrådgivning men båda två 

mörkade hans missbruk. Han blev vid ett flertal tillfällen inlagd på avgiftning och 

besökte flera behandlingshem, men återföll i missbruk när han kom hem igen. 
 

Och den här behandlingen räkmackade jag mig igenom ganska snart då, och 

låtsades vara mycket friskare än vad jag var och blev faktiskt utskriven med 
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personalens medgivande, de tyckte också att jag var frisk. Och det blev ju bara 

katastrof. 
 

I slutet av 90-talet började han missbruka heroin i ökad utsträckning. Då lämnade 

sambon honom och tog med sig barnen. 

 

…under ett års tid ungefär kan man säga som jag verkligen störtade alltså, 

dödsstörtade. 
 

I samband med att missbruket eskalerade blev han bostadslös och togs under tidigt 

2000-tal in akut för heroinöverdos ett flertal gånger under en fyramånadersperiod. 

Carl fick även problem med skulder eftersom han vid den här tiden sålde heroin men 

inte lyckades hålla tider när han skulle träffa sina kunder. Han tog heroinet själv och 

beskriver att han låg hemma sjuk i flera månader och ”badade i min egen svett”. 
 

Då började jag förstå att det är någonting fel, det här kommer inte sluta bra 

[…]Det är ovärdigt, jag kommer att dö, jag är en jävla ensam och miserabel 

person va. Det var den insikten som drabbade mig vid ett flertal tillfällen, och en 

av de sista gångerna så sträckte jag mig efter telefonen och ringde det där 

numret. 
 

Han kontaktade socialtjänsten, bad om hjälp och blev erbjuden Minnesotabehandling. 

På det viset kom han i kontakt med tolvstegsprogrammet som han menar var 

avgörande för hans uppbrott från missbruket. 

 

Beslutet	  att	  sluta	  med	  alkohol	  och	  droger	  

 

När Carl kom till behandlingshemmet var han till en början misstänksam mot 

behandlingen. Första dagen på behandlingshemmet hörde han hur människor grät och 

skrek från nedervåningen. De hade familjevecka på behandlingshemmet där anhöriga 

till patienterna fick berätta om sina upplevelser av att leva med en person med 

missbruk. 
 

Så jag installerade mig aldrig i det där rummet utan jag var ganska övertygat om 
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att jag måste dra härifrån, det här är ju farligt, de tror på Gud och de skriker 

och gråter i källaren, det kan aldrig vara bra för tillfrisknandet. 
 

När Carl fick syn på de anhöriga och medpatienterna som kom upp ur källaren senare 

samma dag såg han att de mådde bra, att de kramade varandra och att det lyste ur 

deras ögon. Carl berättar att han blev nyfiken och lite avundsjuk ”för sådär ville jag 

också vara”. 
 

Efter en vecka beslutade han sig för att stanna kvar. Det som var avgörande för att han 

stannade var besök hos olika självhjälpsgrupper med tolvsteg. Han blev fångad av 

stämningen på mötena som han beskriver som kärleksfull, öppen och varm. Han 

kunde identifiera sig med en del personer på mötena och såg vad förändringen hade 

inneburit för dem. 

 

Då fattade jag det att det här är på riktigt. De här människorna de går 

regelbundet på de här mötena för att de mår bra av det. 
 

Carl lyfter även behandlarnas professionalitet och att de också hade missbruk bakom 

sig som viktigt för att han beslutade sig att stanna på behandlingshemmet och försöka 

bli kvitt missbruket. 

 

Tiden	  efter	  beslutet	  

 

När Carl hade bestämt sig för att stanna på behandlingshemmet påbörjade han 

tolvstegsprogrammet. Han tog till sig AAs filosofi om att lägga sitt liv i händerna på 

en högre makt. Till en början hade Carl svårt att acceptera Gud som en högre makt, 

utan han valde att se primärgruppen i behandlingen som sin högre makt. 
 

…den sammanlagda kraften av kunskap, förmågan till introspektion hos andra, 

att se liksom vad man säger mellan raderna och sådant, den sammanlagda 

kraften var större än min egen. 
 

Efter en tid på behandlingshemmet märkte han att alla personerna i 

självhjälpsgruppen som hade varit drogfria en längre tid delade en tro på Gud och 
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menade att förändringen inte hade kunnat ske utan tron på en makt högre än dem 

själva. Eftersom Carl såg vad förändringen hade inneburit för dem kände han till slut 

att han var tvungen att testa och försöka finna en tro. Han byggde ett litet altare med 

ljus och AAs stora bok inne på sitt rum och började be böner om kvällarna 
 

och sen så bad jag för de här grejerna som jag tyckte var jobbigt, jag bad till 

Gud, håll din vakande hand över mig, låt mig slippa känna drogsug och visa mig 

istället hur jag ska vara mot dem jag möter under morgondagen. Och tack för att 

jag fått vara drogfri idag 
 

Carl menar att han ganska snart fick bekräftelse på att Gud fanns genom att hans 

böner fick gehör. Hans tro stärktes och han fortsatte att be regelbundet. 
 

Carl beskriver att det skedde en stor förändring under en period av sex veckor då han 

vistades på behandlingshemmet.  

 

Carl valde en sponsor, en person som redan genomgått behandling som finns med och 

ger tips och råd under behandlingens gång. 
 

Och det blev min nyvunna paroll, jag gör som nån annan föreslår […] så jag 

skaffade mig en sponsor, jag valde ut en kille på de här mötena som jag faktiskt 

bodde med där. 
 

Sponsorn var en man som Carl hade träffat tidigare i livet. Han tog till sig det faktum 

att sponsorn själv hade gjort de tolv stegen tillsammans med en egen sponsor och 

sedan dess aldrig hade känt något sug efter droger. Sponsorn lovade honom att om 

han noggrant och förbehållslöst genomgår tolvstegsprogrammet så skulle han också 

lyckas. Carl betonar sitt eget ansvar med hjälp av en förstående medmänniska som 

betydelsefullt i sin återhämtning. 
 

I tolvstegsbehandlingen lyfter Carl fram det fjärde steget som särskilt betydelsefullt 

för honom. Detta steg innebär att man gör en så kallad moralisk inventering där man 

går igenom händelser och personer i det förflutna som man är rädd för, har skadat 

eller är arg på samt hur man har handskats med sitt sexliv. 
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Jo, det är det man tittar på, vad har jag för egen del i det hela då. Och min egen 

del är kan man säga… motsatsen till min egen del kan man då säga är Guds vilja 

med mig. Motsatsen till Guds vilja är när jag är självisk och gör på mitt eget sätt, 

det är min egen del. 
 

Genom att gå igenom händelserna och försöka se sin egen del i det hela urskiljer man 

vad Carl benämner som ”karaktärsdefekter” och får ett statistiskt utfall på vad man 

lider mest av. Carl gjorde en lista på 118 namn på personer och företeelser från hans 

förflutna och fick hjälp av sin sponsor att se sitt eget handlande som en del i vad som 

hade hänt. Han upptäckte då att han hade varit högmodig, intolerant och självisk. 

 

Carl beskriver responsen i självhjälpsgruppen när han berättade om sina 

karaktärsdefekter. 
 

…Så berättade jag om de tre som det var mest av, och jag får ett bemötande som 

om jag var på en rockkonsert. Det var liksom strålkastare, eld och applåder och 

fan det var skitstort. Och då kände jag väl att det är nu eller aldrig liksom.. nu är 

det bara upp till mig om jag ska fortsätta. Går jag vidare på den här vägen, då 

går det inte åt helvete. 
 

Därefter hörde han av sig till personer och bad om ursäkt för sitt agerande, gjorde 

avbetalningsplaner med fordringsägare och skrev brev till myndigheter och liknande 

där han ursäktade sitt agerande. Carl möttes ofta av förståelse och människor förlät 

honom vilket han lyfter fram som väldigt viktigt för hans självkänsla. 
 

... ja det där har ju gett mig väldigt mycket upprättelse, jag är inte mina 

handlingar, jag är en person, jag är en värdefull person. 
 

Som en del i behandlingen fick Carl ha en egen familjevecka då hans tidigare sambo 

och barn kom på besök. Veckan blev betydelsefull för honom då han fick höra vilka 

konsekvenser hans missbruk hade haft för de som stod honom nära, men också genom 

den feedback han fick av familjen då de såg vilken förändring som skett. Carl och 

hans sambo återknöt då sin kontakt efter en tids avbrott i relationen. Han beskriver 

också hur andra såg den förändring som han själv inte såg. 
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...dom sa, shit vilken förändring det är på dig, det bara lyser, du bara syns ju. 

Jag märkte inte det själv, det har jag bara fått berättat till mig . […] Och det som 

var viktigt för mig var bekräftelsen och verifikationen på att det verkligen funkar, 

nu går det bra, arbetsgivare och det här, familj och vänner. 
 

Arbetet med de tolv stegen jämför han med ett recept utskrivet av en läkare och AAs 

stora bok som ett betydelsefullt verktyg för tillfrisknandet. 

 

Att	  upprätthålla	  förändringen	  och	  vad	  förändringen	  har	  inneburit	  

 

Idag var det ungefär 10 år sedan Carl blev fri från sina missbruksproblem och han 

arbetar kvar på samma arbetsplats där han arbetat nästan hela sitt liv. 
 

Efter vistelsen på behandlingshemmet fick Carl genom socialtjänstens försorg en 

träningslägenhet som han flyttade till men fortsatte att gå på behandling dagligen. 

Samtidigt började han arbetsträna på sin gamla arbetsplats och kunde succesivt gå 

tillbaka till att arbeta heltid. Under två års tid efter att han flyttade från 

behandlingshemmet gick Carl på eftervårdsbehandling två gånger i veckan och fick 

slumpmässigt lämna urinprover för att redovisa sin drogfrihet, vilket han idag betonar 

som en viktig del i processen. Han fick även en stödinsats från socialtjänsten i form 

av boendestödjare som kom hem till honom två gånger i veckan vilket han 

uppskattade.  

 

Genom en förändrad syn på sig själv och sin relation till alkohol och droger har Carl 

lyckats upprätthålla en varaktig förändring. Han har tagit till sig AAs filosofi om 

sjukdomsbegreppet och tron på en högre makt och lever fortfarande efter de 

premisserna. 
 

I självhjälpsgrupperna fick han möjlighet att ventilera de problem han känner att han 

inte kunde prata om i andra sammanhang. Carl är fortfarande aktiv i tolvstegsgrupper 

och är nu själv sponsor åt andra som försöker sluta missbruka vilket är betydelsefullt 

för honom idag. 
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Gruppen är fortfarande betydelsefull.. den har en annan betydelse idag. Nu 

handlar det inte så mycket om vad jag får för bekräftelse utan om vad jag kan ge 

idag. 
 

Han har fortfarande kontakt med behandlingshemmet som han beskriver som 

”föräldrahemmet på äldre dagar” och åker dit ibland för att fika med personalen eller 

föreläsa om sin egen livshistoria i någon av självhjälpsgrupperna. 
 

Carl lyfter fram betydelsen av att relationerna till hans familj har blivit bättre efter att 

han slutade missbruka. Under några år levde han själv men har återigen flyttat ihop 

med sin sambo och de gifte sig senare. 
 

Vi ska ju på intet sätt förringa fruns stöd och hjälp […] Hon har en del i den här 

flätan som har inneburit att det har gått som det har gått. 
 

Carl har även tagit upp kontakten med sin far som lämnade honom i barndomen samt 

med sin morfars släkt som han träffade mycket som barn men tappade kontakt med 

under tiden i missbruk. 

 

Ulrika	  

 

Tiden	  som	  föregick	  beslutet	  att	  sluta	  med	  droger	  

 

Ulrika använde amfetamin i tonåren men slutade med detta efter en tid på ett 

behandlingshem i 20-årsåldern. Hon menar att hon redan då insåg att det var fel med 

droger, att hon gjorde något som egentligen inte var okej och att hon bar med sig den 

vetskapen under hela sin fortsatta tid i missbruk. 
 

På behandlingshemmet träffade Ulrika sin nuvarande sambo Harald och de flyttade 

tillsammans till en annan stad. De var drogfria i sex år men började sedan använda 

heroin tillsammans. 
 

Det var så här att Harald, min kille, har hållit på med heroin innan (…) vilket 
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jag inte hade gjort så att jag tror att det var så här att […] Harald hade säkert 

handlat någon gång och ville att vi skulle testa och då vart det så här någon 

gång när man fick lön (..) småduttande. Det är därifrån, jag kan inte säga 

bestämt när, var och hur det började… det har eskalerat. 
 

Ulrika arbetade under nästan hela perioden hon missbrukade heroin och lyckades 

dölja missbruket för både släktingar, vänner och arbetskamrater. Hon beskriver att 

arbetet hjälpte henne att ”hålla mig på mattan”. Hon led även av svåra depressioner 

under perioder. Några år innan hon slutade använda heroin uppdagades missbruket för 

hennes arbetsledare som hjälpte henne till en tolvstegsbehandling. Ulrika var drogfri 

under en period men blev erbjuden ett annat jobb och såg en möjlighet att fortsätta 

med drogerna. 
 

…och där såg jag en bakdörr, då kunde jag fortsätta knarka utan kontroll och 

urinprover och alltihopa… att man liksom hade ögonen på mig. 
 

När hon bytt jobb eskalerade heroinmissbruket ytterligare och Ulrika berättar att hon 

inte ”tände av på två år” och blev väldigt sjuk. Slutligen blev hon tvungen att 

sjukskriva sig från jobbet. 
 

Beslutet	  att	  sluta	  med	  droger	  

 

Ulrika och sambons ökade missbruk ledde till att Ulrikas två äldsta barn som vid 

tillfället hade flyttat hemifrån gjorde en anmälan till socialtjänsten gällande 

föräldrarnas missbruk. Den yngsta dottern blev då akut omhändertagen av socialjour 

och polis, vilket Ulrika lyfter fram som den avgörande händelsen som fick henne att 

sluta med drogerna. 
 

…det vart konsekvenser av, utav mitt missbruk. […]så att det var nog där jag 

nånstans bestämde mig att nä, nu måste jag liksom lägga bort det här för att jag 

vill ju, mina barn har varit allt. […]…att de kom och hämtade henne och så där, 

det har spelat en väldigt stor roll för att jag sitter där jag är idag. 
 

Ulrika beskriver att hon vid den punkten hade blivit mer införstådd än tidigare i att det 
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inte skulle gå att fortsätta missbruka längre, hennes hälsa skulle inte klara av det och 

hon var rädd för att dö om hon fortsatte med heroinet. Ulrika och hennes sambo tog 

ett gemensamt beslut om att sluta med drogerna eftersom de ville få tillbaka sin 

familj. 

 

…få tillbaka våran familj också, mina pojkar med förstås fast de inte bodde kvar 

hemma, att få tillbaka kärnan igen. 

 

Tiden	  efter	  beslutet	  

 

Efter omhändertagandet blev Ulrika och sambon inlagda på avgiftning i tre veckor. 

Efter avgiftningen blev de erbjudna att åka till ett rekreationshem. De fick dock bo 

hemma och vänta på detta i två månader. Under dessa månader kämpade de med att 

hålla sig drogfria och hon beskriver tiden som väldigt svår. 
 

Det var bland de jobbigaste och jävligaste månaderna jag har varit med om i 

mitt liv för det alltså det var en kamp på liv och död att inte gå tillbaka till sitt 

missbruk, vi sov på balkongen, jag kunde inte sova i min säng för att jag hade 

såna jävla mardrömmar och mådde jättedåligt för mina barn var ju bortskickade. 

De två månaderna innan vi fick komma till det här rekreationsmånaderna de var 

jättetunga, så jag tror att det har satt sina spår i mig, för att du pratade om det 

här med vita knogar, att där någonstans tänkte jag aldrig mer försöka hamna i 

en jävla sovsäck på balkongen och så, jag tror att det blev väldigt påtagligt” 

 

För Ulrika och sambon blev tiden på rekreationshemmet betydelsefull. 
 

Det var ju mer att man skulle få vila upp sig och återhämta sig rent mentalt och 

kroppsligt vilket jag tycker att jag gjorde också. Jag tog hand om mig själv, fick 

liksom ett andrum, jag behövde inte vara en mamma längre eller ett tag, det var 

väldigt bra måste jag säga, att barnen var borta och jag fick vara bara jag och 

kunna reflektera, för det händer ju mycket i huvudet man sitter och tänker och 

funderar på vad man har sysslat med och så här (…) och försöka plocka upp 

bitarna igen och bli hel. Så att det, det är jag väldigt glad för att få komma bort 

och inte var kvar i min hemmamiljö i alla fall de första fyra månaderna 
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När de kom hem igen var det sommar och Ulrikas barn som hade varit 

jourhemsplacerad fick också komma hem. De hade haft möjlighet att träffa sitt barn 

under placeringen. Ulrika och Harald bestämde sig för att de skulle prata med barnen 

om hur det hade varit tidigare. 
 

”De [barnen] har ju hjälpt mig också, vi har pratat väldigt mycket, varit väldigt 

öppna från när jag slutade […] och efter när barnen kom hem.[...] då bestämde sig 

både Harald och jag för att vi måste prata med våra barn, tala om hur det är och hur 

det har varit […] det har varit väldigt mycket tillåtelse, de har fått vara förbannade 

och arga och gapat och skrikit och det är klart att de är på en […] de har varit 

väldigt oroliga.” 
 

Även om hon tyckte det var tungt att komma tillbaka till hemmiljön igen var det 

lättare än tiden direkt efter avgiftningen. Ulrika fick med tiden möjlighet att påbörja 

en folkhögskoleutbildning med bibehållen sjukpenning tack vare att en läkare 

intygade att utbildningen var i rehabiliteringssyfte. 
 

Ulrikas mamma, svärmor och även Haralds bror var ett stort stöd under den här tiden.  
 

Min mamma har jag ju pratat väldigt mycket med och svärmor har hjälpt mig 

rent (…) i vardagen […] så hon har ju hjälpt både mig och Harald väldigt 

mycket för vi bor väldigt nära varandra. Jag har också haft hjälp av Haralds 

lillebror […] han är en bra lyssnare. 
 

Ulrika betonar hur hon och Harald har stöttat varandra genom hela 

återhämtningsprocessen. 
 

Det har nog varit att jag har haft mycket stöttning av min sambo, att vi har haft 

varandra väldigt mycket och jag har haft någon som jag har kunnat prata och 

reflektera som har […] suttit i samma båt som jag. 
 

Ulrika berättar om den här perioden som att de gick med ”vita knogar”, de kämpade 

för att vara drogfria utan att få hjälp. Ulrika var sjukskriven under perioden och för att 

klara av den drogfria vardagen gjorde hon upp rutiner som hon följde som att lämna 
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dottern i skolan och gå och handla. Hon bröt även helt med umgänget med andra 

missbrukare. Hon jämför sitt uppbrott från drogerna och återhämtningsprocessen med 

tiden då hon slutade använda droger då hon var i tjugoårsåldern och beskriver den 

förändringen som betydligt lättare. 
 

[det har varit] mycket jobbigare återhämtningsmässigt, mycket, mycket jobbigare 

för att jag slår mer på mig själv, hur ska jag säga (…) jag är mer anklagande 

emot mig själv, att jag har hamnat i den här situationen (…) jag ältar väldigt 

mycket, innan jag får den här hjälpen med terapin klankar jag väldigt mycket på 

mig själv, tycker att jag är en väldigt dålig människa, det är väldigt mörkt det 

här året, men ändå gav jag mig fan på att jag inte skulle hamna tillbaka i det 

[…] det är ungefär som att man kommer till ett stadie när man är jättemätt på 

det det ger inget längre, man blir inte påtänd av heroinet det håller en bara frisk 

[…] jag tänkte på det och man höll på med att mecka på dagarna för fullt, 

droger och sånt där, jag vill inte ha med det där att göra längre, det var färdigt 

(…) men sen ska man aldrig säga aldrig, det är ju också vacklande det är därför 

jag är så glad att jag har den här medicinen för jag skulle aldrig ha klarat mig 

utan den... 
 

Ulrikas man hade en dom som väntade honom och genom frivården blev han erbjuden 

subutexbehandling. De fick kämpa för att Ulrika också skulle få subutex, men det 

blev svårt eftersom hon inte hade något dokumenterat missbruk, hon hade aldrig tagit 

någon överdos. Ulrika fick till slut hjälp genom frivården. Det dröjde över ett och ett 

halvt år från det att de slutade använda heroin till att de fick påbörja 

subutexbehandlingen. Utöver den medicinska behandlingen innefattade 

subutexprogrammet möjlighet till samtalsterapi och återfallsprevention. Att de blev 

beviljade behandlingen lyfter Ulrika som det viktigaste steget för att upprätthålla 

drogfriheten. 
 

Ja, jag tror nästan att det var avgörande, jag tror inte jag hade klarat mig 

annars nu när jag tittar tillbaks. 
 

Ulrika berättar att hon fick mycket stöd och hjälp av läkaren som var ansvarig för 
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substitutionsbehandlingen och att hennes relation till läkaren blev betydelsefull för 

återhämtningsprocessen. 
 

... men sen så hade jag jättemycket hjälp utav läkaren […] jättemycket och jag 

har haft fortsatt kontakt med henne lite då och då när jag stöter på frågor, 

funderingar och undrar något, i alla fall under de första fem åren… 
 

Ulrika beskriver läkaren. 
 

Det var en kvinna som var väldigt hård, bestämd vilket jag tror att i alla fall jag 

behövde. Någon som var väldigt fyrkantig, så här är det liksom, du får inte gå 

utanför de här gränserna och det accepterades inget sidomissbruk utan då var 

man utskriven. 
 

Terapin blev också betydelsefull för hennes återhämtning. Där fick hon möjlighet att 

bearbeta sina barndomsupplevelser och hantera de depressioner som hon drabbats av 

tidigare. 
 

…sen har jag fått hjälp också rent mentalt. Jag gick i terapi två år i […] 

psykoterapi. Det har hjälpt mig jättemycket, att se, att titta på mig själv och se 

vem jag verkligen är. 
 

Ulrika fick senare en annan beroendeläkare som hon också beskriver som hjälpande. 
 

vi fick en ännu djupare relation faktiskt, han gick jag i samtal hos också en gång 

i månaden första tre åren sen träffade jag honom vart tredje månad. Det blir ju 

så man bygger upp en relation, patient-läkare. 
 

Ulrika berättar hur hon under de första åren av behandlingen tyckte att det var svårast 

under vår- och sommarmånaderna då hon romantiserade över heroinet. Samtidigt 

förstod hon att heroinet inte skulle ha någon effekt då hon använde Subutex. Efter 

några år slutade hon dock att romantisera över bruket av droger. 
 

Det är ett skitliv, det är ingenting att ha, ingenting att sträva efter. 
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Att	  upprätthålla	  förändringen	  och	  vad	  förändringen	  har	  inneburit	  

 

Ulrika får idag fortfarande subutex utskrivet men har inte missbrukat sedan hon och 

hennes man bestämde sig för att sluta för ungefär tio år sedan. Idag arbetar hon i en 

dagverksamhet där hon träffar personer med missbruksproblem. För att upprätthålla 

förändringen lyfter hon sambons, barnens och medicinens betydelse. 
 

vi [Harald och jag] klickar i varandra, han har sin sida och jag har min sida, vi 

kompletterar varandra på något sätt. Sen vet jag inte om, jag kan inte säga att 

jag inte hade levt om han inte hade funnits, det kanske hade varit tvärtom hade 

inte jag funnits hade han inte... 
 

…bara deras [barnens] existens har hjälpt mig, att hålla mig drogfri och att de 

finns där” 
 

När Ulrika slutade med drogerna blev det viktigt för henne att identifiera sig som ex-

missbrukare. Hon beskriver det som att hon ”kom ut ur garderoben” och äntligen 

kunde berätta för släktingar och vänner om vem hon var och vad hon hade varit med 

om. Detta blev extra betydelsefullt för hennes självkänsla då hon hade dolt missbruket 

och tvingats ljuga för sin omgivning.  

Idag har Ulrika dock slutat identifiera sig som ex-missbrukare. Hon menar att det har 

runnit ut i sanden och inte är lika viktigt längre. Hon vill inte älta det gamla för 

mycket utan vill istället se framåt. 

 

[Det var betydelsefullt] för min självkänsla tror jag (…) att titta på mig själv som 

en ny individ som inte har den här missbruksidentiteten (..) för då är den borta. 
 

Utbildningen på folkhögskolan ledde till det arbete som hon har idag där hon dagligen 

möter och hjälper människor med missbruksproblem. Hon menar att tiden på 

folkhögskolan också stärkte hennas självförtroende. 
 

Hon har idag ingen kontakt med de människor hon umgicks med under tiden i 

missbruk. Hon och hennes sambo bor halva året på sitt landställe och där har de 

etablerat en ny social samvaro med människor som inte vet om deras bakgrund. 
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Det är väl vår lilla oas, där har vi liksom etablerat en helt annan kontakt, det är 

ingen som vet vilka vi har varit innan, där har man ju fått bygga upp en helt 

annan relation till andra människor. […] Både jag och Harald är väldigt sociala 

och utåtriktade, tycker om att umgås med människor så det blir ju på ett helt 

annat plan. Just att de inte vet vilka man har varit förut det är ingenting man 

pratar om heller… 
 

Ulrika återknyter också till perioden då hon och hennes sambo var unga och drogfria 

när hon berättar om deras liv idag. 
 

Jag och Harald hade en period […] som vi var mera tajta men sen tog horset 

över (…) men idag tror jag att vi är tillbaka till hur vi var som unga. 
 

Ulrika ser det som betydelsefullt att hon får subutex men hon uttrycker också en vilja 

att inte vara beroende av ett läkemedel. 
 

Jag är femtitvå bast, jag vill inte springa upp på mottagningen och lämna 

urinprov och så, för man blir ju en last under den här medicinen. I klorna på ett 

läkemedel (…) men ändå så är jag ju inte påverkad idag, jag känner att jag 

funkar som jag ska. 
 

 

Resultatsammanfattning	  
 

Intervjupersonerna är medelålders, har haft alkohol- och/eller drogproblem under 

längre perioder och upplever att de idag funnit en varaktig lösning på sina problem. 

För Gustav, Carl och Ulrika skedde uppbrottet för ca 10 år sedan, medan Kristina 

slutade för ungefär tre år sedan. Carl och Ulrika har haft problem med heroin och 

bensodiazepiner. Carl och Gustav hade alkoholproblem, medan Kristina använde 

amfetamin och hasch. Carl och Ulrika dolde missbruket för delar av omgivningen, 

båda arbetade och hade familj under tiden i missbruk. Även Gustav arbetade under en 

tid samtidigt som han missbrukade alkohol. Kristina har varit öppen med sitt 

droganvändande inför omgivningen. 
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Återhämtningsprocessen	  

 

Kristina skiljer sig från de andra intervjupersonerna genom att hon beskriver en 

återhämtningsprocess som sträcker sig över en betydligt kortare tidsperiod än de 

övriga. Hon beskriver flera viktiga livshändelser som inte var direkt relaterade till 

drogerna men som blev betydelsefulla för hennes senare beslut. Carl, Gustav och 

Ulrika menar att återhämtningsprocessen började flera decennier innan de slutade 

använda droger eller alkohol. De lyfter fram händelser som fick dem att tidigt tänka 

över sitt missbruk, medan Kristina aldrig hade övervägt att sluta med droger före 

natten hon bestämde sig. 

 

Kristina hade innan beslutet aldrig varit inskriven på behandling för sina 

drogproblem. Gustav, Carl och Ulrika hade alla tidigare genomgått behandling. Carl 

och Ulrika beskriver hur de vid tidigare behandlingar inte hade gjort det för sin egen 

skull. Gustav hade en önskan att kunna berusa sig socialt vilket också återkommer i 

Carls och Ulrikas berättelser.  

 

Alla beskriver att deras hälsa sviktade tiden före beslutet och anger det som ett 

incitament till att sluta använda droger/alkohol, att de ville leva vidare. 

Intervjupersonerna har alla någon gång varit sjukskrivna längre tidsperioder. De 

beskriver också en period av eskalerande missbruk som föregick uppbrottet. 
 

Kristina och Ulrika beskriver att de bestämde sig för att omgående sluta använda 

droger delvis berodde på att de inte ville förlora sina närstående. I Ulrikas fall var det 

familjen och för Kristina var det katterna. Alla intervjupersoner beskriver på något 

sätt en kapitulation inför sin livssituation. 

  

Carl och Gustav tog beslutet först efter en tids vistelse på behandlingshem, i Gustavs 

fall flera behandlingshem med återfall däremellan.  Carl och Gustav upptäckte genom 

möten med andra personer på behandlingshemmen alternativ som de uppfattade som 

bättre än deras liv i missbruk. Kristina beskriver hur hon kort efter beslutet upptäckte 

vinsterna med ett drogfritt liv som ytterligare stärkte beslutet. Hon upplevde dock att 
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tiden på anstalten var svår men hon ser det ändå som en stärkande motgång. Ulrika 

beskriver den första tiden efter uppbrottet från drogerna som väldigt påfrestande.  
 

Alla har som led i processen genomgått olika typer av behandlingar. Efter uppbrottet 

från drogerna eller alkoholen började de fylla vardagen med olika aktiviteter. Carl 

återgick till sitt arbete och deltog i självhjälpsgrupper. Gustav fortsatte umgås med sin 

gamla umgängeskrets och spenderade mycket tid på länkarnas dagverksamhet. 

Kristina började träna, deltog i självhjälpsgrupper och engagerade sig senare i en 

brukarförening. Ulrika var sjukskriven över ett år, tog hand om familjen och hemmet 

och började senare på folkhögskola.  
 

För Gustav var det betydelsefullt att det var hans eget beslut att sluta dricka alkohol. 

Alla intervjupersoner framhåller betydelsen av att förändringen skedde för deras egen 

skull. Två personer lyfter särskilt fram vikten av att ta ansvar för sig själv och sina 

problem.  

 

För Carl och Kristina skedde stora förändringar under en kort tidsperiod i samband 

med beslutet. De betonar betydelsen av att tvärvända och leva sitt liv på ett helt annat 

sätt. Carl och Ulrika bröt i samband med beslutet med sitt tidigare umgänge i 

missbruksvärlden. Kristina och Gustav bröt inte aktivt men umgänget avtog 

successivt. Ulrika påtalar att det var viktigt att komma bort från hemmiljön en period i 

samband med uppbrottet från drogerna.  
 

För att upprätthålla förändringen har alla använt sig av olika verktyg. Alla 

intervjupersoner har varit aktiva i att själva söka hjälp. Gustav och Carl har tagit till 

sig respektive behandlingsideologi för att hantera problemen, länkarnas sju punkter 

respektive AAs tolv steg. Ulrika får genom subutexbehandlingen hjälp att upprätthålla 

förändringen. Kristina och Ulrika framhåller rutiner som viktiga. Gustav och Kristina 

betonar betydelsen av att ha någonting att göra. Alla intervjupersoner är idag 

engagerade i olika verksamheter där de möter personer med alkohol/drogproblem. Tre 

intervjupersoner lyfter betydelsen av att ge och känna sig behövd. 
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Hjälpande	  och	  betydelsefullt	  

 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de på något sätt omdefinierade sig själva och 

sina problem med alkohol/droger. Carl är den som främst betonar sjukdomsbegreppet, 

Gustav beskriver sig själv som nykter alkoholist och Ulrika såg medicinen som den 

enda lösningen. Kristina beskriver hur hon fått en annan syn på sig själv och en 

starkare självkänsla. Betydelsen av stärkt självkänsla återkommer hos Carl och 

Ulrika. Tre av deltagarna beskriver också betydelsen av att värdera andra saker i livet 

medan Gustav understryker att han idag har ungefär samma krav på tillvaron som 

tidigare.  
 

Alla intervjupersoner lyfter relationer som betydelsefulla för återhämtningen på olika 

sätt. Familjens, släktens och vännernas betydelse är tydlig i alla berättelser. Gustav 

betonar dock inte familjen och släkten. I Kristinas berättelse framkommer också att 

relationer till djur, Gud och närstående avlidna personer har varit betydelsefulla för 

hennes återhämtning och för att hon inte ska känna sig ensam. Carl lyfter också 

betydelsen av en gudstro. Alla berättar om vänner som varit betydelsefulla i 

återhämtningsprocessen genom respons, bekräftelse, beundran och praktiskt stöd.  

Tre av intervjupersonerna betonar återuppbyggnad av relation till familj och 

släktingar som viktig för återhämtningen. De rapporterar också på olika sätt hur familj 

och släkt har blivit betydelsefulla genom respons, att någon ser ens framsteg, praktiskt 

stöd i vardagen, kärlek och att ha någon att prata med. 
 

Alla lyfter på olika sätt professionella som har varit stödjande i 

återhämtningsprocessen såsom behandlare, socialsekreterare och läkare. Vad som 

intervjupersonerna uppfattar som stödjande eller hjälpande skiljer sig men alla 

framhåller respektive behandlings betydelse. 
 

Relationer till personer med erfarenhet av liknande problem betonas på olika sätt av 

alla. Gustav, Kristina och Carl lyfter betydelsen av deltagande i självhjälpsgrupper.  

De som deltagit i självhjälpsgrupper betonar att de kunde känna igen sig i gruppen, 

det nya umgänget och strävan efter ett gemensamt mål. Gustav framhåller att det var 

viktigt för honom att kunna ta till sig eller förkasta det som sades i gruppen medan 



	   59	  

Carl valde ut en sponsor vars råd han valde att följa. Ulrika betonar relationen till sin 

sambo som också haft problem med droger. 

Analys	  av	  resultatet	  	  
 

Analysen inleds med ett avsnitt där intervjupersonernas återhämtningsprocesser 

analyseras med huvudsaklig utgångspunkt i den transteoretiska modellen för 

förändring (Prochaska et al.,1992). Vidare är analysen tematiserad utifrån 

återhämtningens fyra grundpelare som behandlar vad som är betydelsefullt och 

hjälpande för återhämtningsprocessen (Schön, 2009). Under dessa teman används 

även begrepp från coping-teori och interaktionistisk teoribildning.  

 

Återhämtningsprocesser	  

 

Intervjupersonernas återhämtningsprocesser har både likheter och skillnader. En del 

tycks ha gått igenom alla förändringsfaser i den transteoretiska modellen (Prochaska 

et al., 1992) medan andra bara har genomgått några av faserna. Utifrån berättelserna 

ser vi att de olika faserna glider in i varandra och sträcker sig över olika långa 

tidsperioder. 
 

Kristina hade aldrig övervägt att sluta använda droger innan hon en dag kapitulerade 

och bestämde sig för att sluta. Man kan se det som att Kristina aldrig gick igenom 

faserna som handlar om att överväga förändring och planera och förbereda 

förändringen utan hoppade direkt till den fjärde fasen vidtar åtgärder. Det finns dock 

en motsägelse i Kristinas berättelse då hon först understryker betydelsen av 

kapitulationen men senare beskriver att hon hade planerat att fortsätta med droger 

efter avtjänat straff men att det utvecklades annorlunda när hon upptäckte vinsterna av 

ett nyktert liv. Möjligen kom Kristina in i fasen överväger förändring efter att hon 

hade vidtagit åtgärder. Även Ulrika bestämde sig för att sluta till följd av en dramatisk 

livshändelse och hade inte tidigare övervägt förändring.  

 

Precis som Prochaska et al. (1992) påpekar så har vi märkt att fasernas ordning inte är 
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given. Intervjupersonerna har rört sig fram och tillbaka mellan de olika faserna och 

har ibland, som Kristina, hoppat över faser i processen. Exempelvis kan vi se i 

Gustavs berättelse hur han under lång period befann sig i fasen överväger förändring 

då han insåg vikten av sina problem men samtidigt hade en önskan och föreställning 

om att kunna fortsätta dricka socialt. Han har sedan glidit mellan den fasen och 

faserna beredd att göra något och vidtar åtgärder under sina försök att sluta dricka. 
 

För Carls del följde han den givna ordningen på faserna men genomgick en väldigt 

snabb förändring där fasen beredd att göra något snabbt gick över i fasen vidtar 

åtgärder. Faserna kan också i viss mån sägas ha skett samtidigt då han vidtog olika 

åtgärder vid olika tillfällen. Den första åtgärden var att lyfta telefonluren och ringa 

socialtjänsten. Ambivalensen kvarstod under första tiden på behandlingshemmet 

innan han vidtog ytterligare åtgärder för att sluta.   

 

Alla intervjupersonerna avslutar sin process i den sista fasen befäster förändringen 

och kan anses fortfarande befinna sig i den fasen. Här har intervjupersonerna kunnat 

se vinster av livet utan alkohol och droger och haft möjlighet att bygga upp och 

återuppbygga relationer till människor som står dem nära samt hitta andra 

meningsfulla sysselsättningar. Kristiansen (1999) hävdar att möjligheten att finna ny 

mening i livet är avgörande för återhämtningen.  

 

De intervjupersoner med tidigare erfarenhet av att försöka sluta missbruka har tagit 

med sig erfarenheter från tidigare misslyckanden som blivit betydelsefulla när de väl 

lyckades bli kvitt sina alkohol/drogproblem. Både Carl och Gustav hade tidigare 

genomgått behandlingar som de tyckte var verkningslösa då behandlingsmetoderna 

inte passade dem. När de väl kom till de behandlingar som slutligen hjälpte dem att 

sluta såg de det positiva i behandlingsmetoderna i relation till vad de hade upplevt vid 

tidigare behandlingstillfällen. Carl och Ulrika uppger att de i tidigare behandlingar 

ljugit för sig själva och förnekat problemen. När de slutat med drogerna beskriver de 

att de gradvis blev ärligare mot sig själva. Både Kristina och Ulrika talar om en 

mognadsprocess, att de hade nått en punkt i livet då de värdesatte annat än de gjort 

tidigare.  
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Att intervjupersonernas erfarenheter har hjälpt dem i deras beslut att bryta med 

alkoholen och drogerna kan belysas genom förändringens spiral i den transteoretiska 

förändringsmodellen. Spiralen illustrerar hur erfarenhet från tidigare försök att sluta 

missbruka kan vara betydelsefulla för det slutgiltiga uppbrottet (Prochaska et al., 

1992). 
 

Att dela in förändringsprocessen i faser kan vara ett sätt att beskriva skeendet. 

Resultatet visar dock att förändringen innefattar en mängd fenomen, händelser och 

faktorer. Historierna visar på en komplexitet som inte låter sig fångas av enbart en 

uppdelning i faser. Som Topor (2011) beskriver så sker återhämtningen i ett socialt 

sammanhang och förstås som en individuell process där enskilda händelser i 

personernas liv kan ha stor betydelse. Komplexiteten är extra tydlig i Kristinas 

berättelse där det hände saker i hennes liv under tiden i missbruk som senare kom att 

bli betydelsefulla för hennes beslut.  

 

Omdefiniering	  av	  sig	  själv	  och	  sina	  problem	  

 

Hos alla intervjupersoner har det skett en omdefiniering av sig själv och sina problem 

vilket beskrivs som återhämtningens första grundpelare (Schön, 2009). För vissa har 

omdefinieringen berört fler livsområden än endast deras missbruksproblem. Kristina 

förklarade delvis sin självdestruktivitet och sitt missbruk med den dåliga relationen 

till sin mamma. Redan innan hon började fundera på att sluta använda droger 

omformulerade hon sin historia. Istället för att känna hat mot mamman började hon 

tycka synd om henne och förlät henne. Kristina omdefinierade synen på sig själv och 

sin historia vilket kan relateras till begreppet definitionen av situationen. Det handlar 

om hur människor förstår och tillskriver mening i relation till sin omvärld och handlar 

därefter då de uppfattar situationen som verklig (Trost & Levin, 1999). Eftersom vi 

utgår från en teoretisk utgångspunkt där vi ser identiteten som skapad i en social 

process kan även inre processer härledas till definitionen av situationen. Genom att 

tillskriva situationen och sin historia en annan mening fick Kristina en ny syn på sina 

problem. Detta blev betydelsefullt för återhämtningsprocessen och för hennes 

självkänsla. På ett liknande sätt kom hennes avlidne pojkvän och relationen till honom 

att bli betydelsefull efter hans död då hon upplevde sig som älskad, vilket hon inte 
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gjort tidigare. Även Ulrika och Carl har på olika sätt fått något som kan beskrivas som 

en stärkt självkänsla vilket har lyfts som betydelsefullt för återhämtningen. 
 

Både Carl och Ulrika beskriver hur de hemlighöll sina drogproblem för omgivningen 

och senare antog roller som ex-missbrukare. Hos Ulrika har ytterligare en 

omdefiniering skett då hon inte längre definierar sig som ex-missbrukare då rollen 

inte längre ger henne något. Den var dock betydelsefull tidigare i 

återhämtningsprocessen när hon behövde få tala ut om tiden i missbruk. Idag upplever 

hon en ökad självkänsla då hon lämnat missbruksidentiteten bakom sig. 

 

Gemensamt för intervjupersonerna är att missbruket har påverkat deras fysiska och 

psykiska hälsa negativt. Gustav och Carl beskriver att de hittade andra förklaringar till 

deras sviktande hälsa och blundade för att se alkoholen eller drogerna som en orsak. I 

efterhand har de kunnat omdefiniera bilden av sina problem och se missbruket som 

det primära problemet. Även här går det att se att de definierar situationen annorlunda 

och tillskriver problemen en annan innebörd. 

 

Carl och Gustav har tagit till sig sjukdomsbegreppet för att förstå sina problem. Schön 

(2009) beskriver hur personer med psykisk ohälsa ibland socialiseras in i en sjukroll 

och en viktig del av omdefinieringen blir att se sig själv som mer än endast sjuk. För 

Carl och Gustav har på sätt och vis det omvända skett då de tog till sig 

sjukdomsbegreppet. Men omdefinieringen av sig själv medförde också ett nytt 

handlingsutrymme och perspektiv som har varit betydelsefullt för deras 

återhämtningsprocess. Sjukdomsbegreppet innefattar också ett eget ansvar för 

återhämtningen. Betydelsen av att ta kontroll och eget ansvar för sina problem 

återkommer hos alla intervjupersoner. Alla ser olika vinster av att sluta med 

alkohol/droger och har en annorlunda syn på sig själva och sina problem. 

 

Betydelsen	  av	  stöd	  från	  andra	  människor	  

 

Den andra av återhämtningens grundpelare är betydelsen av stöd från andra 

människor (Schön, 2009) vilket alla intervjupersoner lyfter fram.  Schön (2009) 

beskriver att den andra grundpelaren också kan omfatta relationen till djur och till 
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Gud vilket rapporteras av två intervjupersoner. 
 

Alla intervjupersoner beskriver vänner och/eller familj som betydelsefulla antingen 

genom praktiskt stöd eller genom att bli sedd och bekräftad. Flera av 

intervjupersonerna beskriver hur andra har sett deras framsteg och hur de blev 

beundrade för uppbrottet från drogerna eller alkoholen. Schön (2009) beskriver att det 

är betydelsefullt med människor som inger hopp. Carl berättar hur familj och vänner 

såg hur det lös ur ögonen på honom under behandlingen och att de kunde bekräfta att 

han förändrades innan han själv kunde se det. Mead (1976) beskriver hur vi tar över 

andra människors attityder och internaliserar dessa i vår egen självbild. I det ljuset 

kan vi förstå betydelsen av Carls berättelse. Gustav och Kristina berättar även de om 

vänner eller familj som har stärkt dem genom att bemöta dem med beundran och 

respekt. Det har också varit vänner och familj som har funnits till hands i både 

Ulrikas, Carls och Kristinas berättelser genom praktiskt stöd i vardagen. Schön (2009) 

lyfter också betydelsen av att bli sedd som en fullvärdig person. Kristina menar att 

hennes nära vän var betydelsefull för henne både under missbruket och efter att hon 

slutade. De blev vänner genom sina husdjur och hon bemöttes av vännen både med 

tillit och som någon man kan ta emot hjälp från. Relationen beskrivs på många sätt 

som jämlik trots att Kristina samtidigt hade svåra missbruksproblem. Av vännen blev 

Kristina sedd som djurägare istället för missbrukare. Detta kan förstås som 

attitydövertagande. Att hon var sedd på ett annat sätt än som missbrukare kan ha varit 

betydelsefullt då hon bestämde sig för att sluta använda droger och vände sig till 

vännen för att få hjälp. 
 

Ulrika lyfter fram sin sambo som det största stödet. De hade båda drogproblem och 

följdes åt i återhämtningsprocessen. De skapade gemensamt en förståelse där de såg 

medicinen som den enda vägen ut ur sin drogproblematik vilket kan förstås som 

attitydövertagande. Schön (2009) beskriver också betydelsen av personer med 

liknande erfarenheter vilket också kan appliceras på Ulrika och hennes sambo. Att 

personer med liknande erfarenheter har varit betydelsefulla för återhämtningen 

återkommer även hos de andra intervjupersonerna. De har till skillnad från Ulrika 

deltagit i självhjälpsgrupper. I utsagorna lyfts betydelsen av självhjälpsgrupperna. De 

beskriver en identifikation med andra gruppdeltagare med liknande bakgrunder som 

de själva, det gemensamma målet att sträva mot en nykter tillvaro, att tala samma 
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språk men även skapa en ny gemenskap. Självhjälpsgruppen kan tolkas som att den 

har blivit en del av intervjupersonernas generaliserande andre då de delvis har 

internaliserat uppfattningar om förväntningar på sig själva och andra samt 

moraluppfattningar. Det kan också tolkas som att det sker attitydövertagande i 

gemenskapen då de ger varandra respons i gruppen som kan bli betydelsefull för att 

förstå sin livssituation. Carl beskriver att han upplevde det som på en rockkonsert när 

han berättade om sina karaktärdefekter för gruppen och kände att han var på rätt väg 

genom gruppens respons.  

 

Kristinas katter respektive Ulrikas barn blev betydelsefulla för dem. De uttrycker att 

katterna/barnen var deras allt och en anledning till varför de slutade med drogerna då 

Ulrika inte ville förlora sina barn och Kristina ville kunna ta hand om katterna. Schön 

(2009) påtalar även hon att relationer till katter och till Gud har rapporterats som 

betydelsefulla för återhämtningen från psykisk ohälsa vilket tycks gälla även vid 

återhämtning från missbruk. Carl och Kristina menar att relationen till Gud är 

betydelsefull för att hantera vardagen, upprätthålla drogfriheten och i Kristina fall för 

att inte känna sig ensam. 
 

Schön (2009) beskriver hur professionella som beskrivs som stödjande ofta 

rapporteras som att de finns tillhands när det behövs vilket återkommer i 

intervjupersonernas utsagor. 

 

Carl och Kristina betonar behandlarnas betydelse. De beskriver behandlarna som 

professionella och berättar hur de har fått lära sig att tänka annorlunda vilket har varit 

hjälpande för återhämtningen. Intervjupersonerna ger en positiv bild av sina 

socialsekreterare. Kristina berättar hur hennes socialsekreterare såg till att hon fick gå 

i sorgebearbetning på verksamheten där hon senare gick i behandling. Hon beskriver 

hur hon då byggde upp ett förtroende för behandlarna och blev nyfiken på 

behandlingen. Ulrika berättar bland annat om en läkare som hjälpte henne genom 

behandlingen och att hon sen fortsatte kontakta läkaren när hon hade frågor och 

funderingar i ett senare skede av processen. Även Carl och Gustav beskriver att de 

fick stöd och hjälp när de bad om det och behövde det. Att Ulrika fick hjälp genom 

frivården att få subutex trots att hon inte hade ett dokumenterat missbruk visar på 
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flexibilitet hos professionella i relation till återhämtningen. Schön (2009) påtalar att 

professionellas flexibilitet kan upplevas som hjälpande i återhämtningsprocessen. 

 

Att	  hantera	  sina	  problem	  

 

Den tredje grundpelaren handlar om hur man hanterar sina symtom (Schön, 2009). 

Eftersom perspektivet bygger på återhämtning från psykisk ohälsa väljer vi att istället 

använda ordet problem. 
 

I vårt resultat går det att urskilja coping-strategier, det vill säga olika sätt som 

intervjupersonerna har hanterat inre och yttre påfrestningar genom olika handlingar 

och tankar. Det handlar både om att hantera de problem som själva uppbrottet för med 

sig som att hantera suget efter alkohol eller droger. 

 

Gustav och Carl har gemensamt att de har tagit till sig sina behandlingsfilosofier och 

de verktyg som Länkarna respektive AA rekommenderar för att uppnå och 

upprätthålla alkohol och drogfrihet. Genom att ta till sig sjukdomsbegreppet och 

erkänna sin intolerans mot alkohol och droger finner de en strategi för att hålla sig 

nyktra. Det kan också handla om en acceptans inför sakernas tillstånd, att acceptera 

sig som missbrukare eller alkoholist. Genom sin moraliska inventering upptäcker Carl 

brister i sin personlighet. Att försöka åtgärda dessa och söka förlåtelse hos personer 

han har gjort illa kan ses som coping-strategier för att hantera de personliga problem 

och den ångest som hans tidigare beteende har fört med sig. 

 

Carl beskriver tolvstegsprogrammet som ett recept för alkohol- och drogfrihet som 

han väljer att följa fullt ut med hjälp av sin sponsor. Det går att göra en liknelse till 

Ulrika som använder subutexprogrammet som en liknande strategi och påtalar vikten 

av tydliga ramar från hennes läkare. 
 

Gustav beskriver att han har skapat sin egen verktygslåda med verktyg som han 

använder för att upprätthålla nykterheten. Bland annat lärde han sig på en 

återfallspreventionskurs att försöka göra någonting annat när han kände sig sugen på 

alkohol. I dagsläget menar Gustav att han inte har några problem med att hålla sig 
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nykter, men att han alltid har sina verktyg med sig. Man kan se det som att hans 

coping-strategier som syftar till distraktion genom inlärning har blivit automatiserade 

beteenden (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Carl beskriver hur han har använt bönen som ett sätt att hålla suget efter alkohol och 

droger borta, och att detta var extra viktigt under den första tiden efter uppbrottet. 

Kristina lyfter också vikten av att be till Gud men tycks snarare använda bönen som 

en coping-strategi för att hantera ensamhet. 
 

Gustav framhåller vikten av rutiner i vardagen, att hela tiden hålla sig sysselsatt, 

vilket också kan ses som distraktion. Att ha rutiner i vardagen är en coping-strategi 

som återkommer även i Kristinas och Ulrikas berättelser. För Ulrika var det väldigt 

viktigt att ha rutiner i vardagen under den första perioden av drogfrihet då hon 

kämpade för att få subutex utskrivet. Även själva subutexbehandlingen och kampen 

för sin rätt till medicinen går att se som coping-strategier för Ulrika att hantera suget 

efter drogerna.  

 

En tolkning av Kristinas problem med droger är att hon använde drogerna som en 

coping-strategi för att hantera andra personliga problem. Genom att bearbeta en del av 

problemen, bland annat relationen till sin mamma, redan under tiden i missbruk 

skapade Kristina en grund för att hitta nya coping-strategier. När hon väl bestämde sig 

för att sluta använda droger fann hon, bland annat genom behandlingen, sätt att 

hantera problemen utan droger. En liknande analys går att göra av Ulrikas berättelse 

då hon berättar att hon under tiden i missbruk i perioder blev djupt deprimerad men 

att hon i samband med subutexbehandlingen fick möjlighet att gå i psykoterapi och 

bearbeta sina problem. Hon beskriver att hon flera år efter att hon slutat med heroinet 

romantiserade över drogkonsumtionen, speciellt under sommarmånaderna. Terapin 

och subutexbehandlingen blev då coping-strategier som hjälpte henne att hantera 

vardagen och ge henne en insikt om att det nya livet var bättre än det tidigare. 
 

Ulrika framhåller det aktiva valet att bryta med sitt tidigare umgänge med andra 

missbrukare som betydelsefullt för att kunna avstå från droger, vilket Carl också 

påtalar. För båda två var det viktigt att i samband med beslutet lämna hemmiljön. 

Även om Kristina inte bröt fullständigt med sitt tidigare umgänge valde hon ändå ett 
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drogfritt umgänge i första hand. När hon kom ut ur fängelset sista gången var det 

Kristinas drogfria vän som hämtade henne. Detta kan ses som undvikande coping-

strategier för att hantera de eventuella påfrestningar som det kan innebära att ha 

droger i närheten när man försöker sluta.     
 

Gemensamt för alla våra intervjupersoner är också att de på något sätt har sökt socialt 

stöd eller hjälp för att hantera sina problem även om det har skett i olika skeden av 

processen. 
 

Meningsfull	  sysselsättning	  och	  att	  expandera	  sina	  roller.	  

 

Den fjärde grundpelaren som är betydelsefull för återhämtningsprocessen är enligt 

Schön (2009) att personen i återhämtning har en sysselsättning som känns 

meningsfull. Det är också viktigt att anta nya roller i relation till sin omgivning.  

För Gustav var det betydelsefullt att en tid efter behandlingen ta ökat ansvar på 

Länkarna och att ha någonting att göra. Kristina började träna, delta i 

självhjälpsgrupper och engagerade sig i en förening. Carl började en tid efter 

behandlingen att arbeta stegvis på sitt gamla arbete och fortsatte delta i 

självhjälpsgrupper. Ulrika började studera på folkhögskola. Alla intervjupersoner har 

idag en sysselsättning där de får möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter till andra. Ulrika menar att hon har vänt sina erfarenheter till en tillgång 

på arbetsplatsen. Topor (2005) lyfter att det är betydelsefullt med expanderade roller 

då relationerna blir mer jämlika och att personen får möjlighet att känna att hon/han 

kan ge något till andra. 

 

I självhjälpsgrupperna fick intervjupersonerna möjligheter att både ge av sig själva 

och få av andra. De fick då möjlighet att anta olika roller vilket är betydelsefullt ur ett 

återhämtningsperspektiv.  

 

Ulrika har idag ett sommarställe där hon får en annan roll i relation till sina grannar 

som inte känner till hennes bakgrund. Där blir hon sedd med andra ögon och upplever 

sig på ett annat sätt i relation till grannarna, vilket kan ses som attitydövertagande. 

Carl är idag sponsor och betonar betydelsen av att ge till andra det som han själv har 
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fått. Kristina har idag en självklar roll i föreningen. Hon beskriver hur viktigt det är att 

få känna sig behövd och som en deltagare istället för en åskådare. Schön (2009) 

skriver att återhämtningsbefrämjande aktiviteter är sådana som både känns 

meningsfulla för den enskilde och att aktiviteterna gör nytta för andra.  

Slutdiskussion	  

 

Slutsatser	  
 

Vi har i studien belyst återhämtningsprocesser från alkohol och/eller drogproblem och 

vad som är betydelsefullt för återhämtningsprocessen. Studien visar att återhämtning 

från missbruk kan förstås som en individuell process som sker i ett socialt 

sammanhang och kan följa vissa förväntade faser men att det förekommer stora 

individuella skillnader i förloppet. Våra intervjupersoner beskriver processen på 

skilda sätt. En del beskriver återhämtningsprocessen som ett förlopp som pågår under 

en lång tidsperiod, ibland flera decennier, medan en person beskriver en kortare 

process. Resultatet visar också att processen börjar redan innan uppbrottet från 

missbruket. Uppbrottet från alkoholen eller drogerna har beskrivits både som en 

övervägande positiv upplevelse men även som en tung och svår period där varje dag 

var en kamp.   
 

Återhämtning tycks vara att gå från en svår situation till någonting som individen 

upplever som bättre. Det handlar inte bara en förändring från missbruk till nykterhet 

utan processen innefattar även annat, som att göra upp med sitt förflutna, 

återuppbyggnad av relationer och en förändring av stora delar av sin tillvaro. De 

individuella skillnader som förekommer i återhämtningsprocessen belyser hur 

betydelsefullt det är att ta hänsyn till varje individs specifika behov och problematik 

beroende på var i processen individen befinner sig.  
 

Gemensamma drag i berättelserna går främst att urskilja avseende vad som har varit 

betydelsefullt och hjälpande för återhämtningsprocessen. Vi har funnit likheter med 

återhämtningsforskningen från psykisk ohälsa. Återhämtningens fyra grundpelare, att 

omdefiniera sig själv och sina problem, få stöd från omgivningen, att hitta sätt att 
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hantera problemen och att bli involverad i en meningsfull sysselsättning och 

expanderande roller (Schön, 2009, s 27f) är även betydelsefulla vid återhämtning från 

missbruk. Alla grundpelarna tycks vara betydelsefulla för återhämtningen och verkar 

också vara förbundna med varandra då de återkommer i alla våra berättelser men 

aktualiseras på delvis olika sätt. 
 

Inre och yttre processer som inte är direkt relaterade till missbruket kan också vara 

betydelsefulla för återhämtningen vilket belyser betydelsen av att anlägga ett 

helhetsperspektiv på problem och förändring, ett perspektiv som belyser flera delar av 

den enskildes livssituation.   

 

Resultat	  i	  förhållande	  till	  tidigare	  forskning	  

 

Då vår urvalgrupp inte är relaterad till en viss typ av missbruk i samma utsträckning 

som en stor del av den forskning vi tidigare har presenterat särskiljer vi oss då vi inte 

analyserar vårt resultat utifrån typen av missbruk. Vi kan dock se flera generella drag 

som överensstämmer med tidigare forskning. Återhämtningsprocessen har i likhet 

med tidigare studier visat sig vara ett komplext skeende som påverkas av en mängd 

olika omständigheter (ex. Blomqvist 1999, Kristiansen, 2000). Exempelvis kan vi se 

att det finns både negativa och positiva incitament till att sluta missbruka vilket 

överensstämmer med Blomqvists och Kristiansens studier. Vi kunde inte i alla 

berättelser identifiera tydliga vändpunkter vilket stämmer överens med Anderson och 

Bondis (1998) studie. Betydelsen av stöd från andra, identitetsarbete och nya centrala 

aktiviteter är något som uppfattas som betydelsefullt i både vår och i andra studier 

(ex. Best et al,. 2010, Hedin, 2002, Kristiansen, 2000). Att möta personer med 

liknande erfarenheter i självhjälpsgrupper har rapporterats som betydelsefullt av våra 

intervjupersoner då de i grupperna har funnit identifikation, bekräftelse och möjlighet 

att hjälpa andra. Detta hävdar vi bekräftar Karlssons (2010) hypotes om att 

självhjälpsgrupper kan utgöra ett ömsesidigt stöd. Vår studie bekräftar många av de 

generella hjälpande/betydelsefulla faktorer som har belysts i tidigare studier. Det ger 

en antydan om att vad som upplevs som hjälpande och betydelsefullt för att lämna ett 

missbruk inte behöver vara relaterat till typen av missbruk.  
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Metoddiskussion 

 

Att arbeta helt induktivt har visat sig vara en utmaning då vi själva hade förkunskaper 

om specifika teorier och perspektiv som kunde vara intressanta att anlägga på studien. 

En fråga man kan ställa sig är till exempel vad återhämtning är? Vi hade vår egen 

förförståelse av begreppet vilket kan ha påverkat validiteten då man kan fråga sig om 

det verkligen är återhämtning vi undersöker. Om en annan forskare gjort en liknande 

studie är det sannolikt att andra frågor hade aktualiserats utifrån dennes förförståelse 

vilket kan sänka studiens reliabilitet.  

 

Vi har i studien undersökt människors erfarenheter av händelser som hände för flera 

år sedan, ibland flera decennier tillbaka. Man kan ifrågasätta i vilken utsträckning en 

människa kan minnas episoder som skedde för flera år sedan vilket kan ha påverkat 

studiens reliabilitet. Tiden som har förflutit kan även ha påverkat hur 

intervjupersonerna har konstruerat sina berättelser. En narrativ metod och analys hade 

möjligen kunnat lyfta aspekter gällande hur intervjupersonerna väljer att berätta om 

sina erfarenheter. En narrativ metod hade även varit intressant för att belysa den 

kulturella kontextens påverkan på utsagorna.   
 

Genom urvalsförfarandet kom vissa av intervjupersonerna att företräda sina 

respektive organisationer vilket kan ha påverka resultatet och generaliserbarheten då 

de kanske inte är representativa för en större population. Att företräda en organisation 

kan tänkas innebära en önskan om att lyfta fram fördelar med den egna 

organisationen. Vi tillstår ändå att det kan finnas generella drag som skulle kunna 

gälla för en totalpopulation i synnerhet då vår studie går i linje med tidigare forskning 

på området. Vårt primära syfte var att nå intervjupersoner som har återhämtat sig från 

missbruk oavsett nuvarande position. Vår främsta strävan har inte varit att finna 

resultat som kan generaliseras till en totalpopulation utan vi har med utgångspunkt i 

fenomenologin velat lyfta fram våra intervjupersoners egna berättelser. Först strävade 

vi efter att finna sex intervjupersoner men fick bara tag i fyra. Detta möjliggjorde 

dock att vi kunde lyfta fram större delar av våra intervjupersoners berättelser vilket vi 

ser som en styrka i studien.  
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Strävan att låta berättelserna tala har väckt etiska dilemman. Vi valde att redovisa 

intervjupersonernas utsagor kronologiskt vilket kan ha gjort dem lättare att identifiera 

och sänkt konfidentialiteten. Ett annat dilemma var hur vi skulle behandla specifika 

delar av resultatet. Detta gjorde att vi undvek att redovisa delar av resultatet med 

respekt för intervjupersonernas integritet och livsberättelser. Vi hoppas ändå att dessa 

val inte har påverkat resultatet nämnvärt även om det har varit svåra avvägningar att 

göra.   

 

Fokus i studien har varit att söka efter generella likheter och skillnader men vi har inte 

sökt orsakerna till dessa. Då vi intervjuade två kvinnor och två män hade ett 

genusperspektiv kunnat tillföra studien en extra dimension. 
 

Gällande intervjuförfarandet har både strukturen och tidslinjen uppskattats av 

intervjupersonerna. Tidslinjen visade sig även bli en metod att validera resultatet både 

då intervjuerna genomfördes och i efterhand. Vi upplevde att tidslinjen var ett 

användbart verktyg för att förstå kronologin i berättelserna, visualisera 

återhämtningsprocessen och för att väcka intressanta frågor under intervjun.  

 

Förslag	  på	  vidare	  forskning 

 

Arbetet med studien har väckt ytterligare frågor som kan vara värda att utforska. Det 

vore exempelvis intressant med forskning om hur interaktionen i självhjälpsgrupper 

ser ut och vad deltagarna uppfattar som stödjande i grupperna. Det vore även 

intressant att utforska hur genusaspekter påverkar återhämtningen från missbruk, i 

synnerhet gällande identitetsutveckling.  
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Bilaga	  1	  	  
 
Intervjuguide 
 
Vi kommer att genomföra en relativt öppen intervju med fokus på intervjupersonens 
berättelse.  
Vi inleder med en väldigt öppen fråga för att intervjupersonen själv ska få ta ett 
avstamp i berättelsen där han/hon vill börja och för att återhämtning är något som ska 
definieras av intervjupersonen själv. Utöver den inledande frågan har vi tre centrala 
frågor som intervjun kretsar kring. Utifrån dessa frågor kommer vi ställa följdfrågor 
såsom; Vad? Vem? När? Var? Hur? Vad hände sen? Detta för att vidare utforska 
de teman som framkommer i intervjun.  
 
Hur började det?(när tänker du att förändringen började?)   
 
Hur skulle du beskriva din återhämtning från alkohol och/eller andra 
drogproblem?  
 
 
Vad har bidragit till din återhämtning?  
 
 
Vad har förändringen inneburit för dig?  
 
Vi vill i intervjusituationen utforska det som intervjupersonen betonar som 
betydelsefullt/hjälpande i återhämtningsprocessen samt vad som hände i 
intervjupersonens liv utöver det som intervjupersonen betonar. Detta för att utforska 
samspelet mellan olika händelser i intervjupersonens liv.  
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Bilaga	  2	  
	  
Struktur för intervjuer 
 
Samtalsledaren inleder med att beskriva syftet med studien och frågar 
intervjupersonen om det är något han/hon undrar över gällande syftet 
 
Syftet med studien är att öka förståelsen om återhämtning från missbruk. Mer 
specifikt vill vi veta vad människor som har haft ett missbruk anser ha varit till hjälp i 
deras egen återhämtning.  
 

• Hur beskriver respondenterna sin återhämtning från missbruk? 
 

• Vad anser respondenterna har varit hjälpande i sin väg ut ur missbruket? 
  

• Vilka likheter och skillnader finns i respondenternas berättelser? 
 
Konfidentialitet, informerat samtycke.  
 
Beskriva hur man behandlar materialet, transkribering osv.  
 
Samtalsledaren beskriver upplägget för intervjutillfället för intervjupersonen 
Intervjun är 45 minuter gånger 2 samt en kvarts rast med fika. Under rasten talar vi 
inte om de ämnen som diskuteras i intervjun. Vi kommer att göra en tidslinje över 
återhämtningsprocessen tillsammans med intervjupersonen. Tidslinjen skapar en ram 
för berättelsen och kan också bli en källa för inspiration och nyfikenhet både hos 
intervjuare och intervjuperson. 
 
Vi är två personer som leder intervjun, men vi kommer att ha två olika roller, en 
samtalsledare och en reflektör.  
 
Samtalsledaren är den som håller i själva intervjun, ställer frågor och ritar upp en 
tidslinje tillsammans med intervjupersonen.  
 
Reflektörens roll är främst att lyssna på intervjun och eventuellt ställa bekräftande 
frågor om det behövs. Reflektören kommer även göra två sammanfattningar av vad 
han har hört, en efter rasten och en i slutet av intervjutillfället. Efter den sista 
sammanfattningen kommer reflektören att ställa frågor till samtalsledaren och 
intervjupersonen om det finns något mer att tillägga eller om det är något som 
behöver förtydligas. Reflektören kommer också fråga intervjupersonen hur han/hon 
upplevde intervjun. Avslut.  
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Bilaga	  3	  
	  
E-post till organisationer 
	  
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser termin 6 på socionomprogrammet på Stockholms 
universitet som söker intervjupersoner till vår c-uppsats. Vi undersöker återhämtning 
från alkohol och/eller drogproblem och är särskilt nyfikna på vad människor har 
upplevt som hjälpande för att finna lösningar på problemen. Vi vill i studien lyfta ett 
brukarperspektiv där de intervjuades berättelser är centrala.  
 
Vi hoppas att ni kan hjälpa oss att finna en person som har haft problem med alkohol 
och/eller droger som har hittat en väg ut ur missbruket och kan tänka sig att ställa upp 
på en intervju. Den vi söker ska ha funnit en lösning på sina problem sedan minst två 
år tillbaka. Intervjun beräknas ta 1-2 timmar. Som tack till den intervjuade erbjuds två 
biobiljetter och vi bjuder självklart på fika vid intervjutillfället. Även om man har 
tackat ja till att delta i studien får man självklart avbryta sitt deltagande när som helst. 
Deltagande i studien är helt frivilligt.  
 
Vi kommer använda diktafon och spela in intervjuerna. Deltagarnas identitet kommer 
att skyddas och materialet kommer endast att användas för vår studie. 
Ljudinspelningarna kommer att raderas efter att vi är klara med uppsatsen. Den vi 
intervjuar kommer att ges ytterligare information inför intervjuerna.  
 
Om ni kan hjälpa oss att finna en person att intervjua vore vi tacksamma. Intervjun 
kommer att utföras någon gång under vecka 45 till 48. Vi bestämmer tid och plats för 
intervju i samråd med intervjupersonen.  
 
Om ni kan hjälpa oss att hitta en person att intervjua vore vi väldigt tacksamma.  Vill 
ni ha mer information om studien eller har funnit någon som är intresserad hör av er 
till oss: 
 
Oscar Haptén  tel: … 
                            email: … 
 
Love Severin tel:  … 
                          email: … 
 
 
Med vänliga hälsningar/  
Oscar och Love  
	  
 


