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Förord  

Vi vill tacka våra familjer och vänner som stöttat och bidragit till vårt examensarbete. Vi vill även 

tacka våra underbara intervjupersoner som delade med sig av sin livshistoria. Sist men inte minst vill 

vi ge ett speciellt tack till vår fina handledare Tove Sohlberg som inspirerat, funnits där, hjälpt oss på 

alla sätt och slutligen pushat oss in i det sista. 



 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att förstå och beskriva vilka förändringsprocesser individerna upplevt 

på vägen ut ur sitt missbruk och vilka strategier de använt sig av för att upprätthålla sin 

nykterhet/drogfrihet. Uppsatsens frågeställningar är följande: ”hur har missbrukarens 

förändringsprocess sett ut?” och ”vilka strategier kan missbrukaren använd sig av för att bibehålla 

nykterhet/drogfrihet”. För att besvara våra frågeställningar har vi studerat individens egen 

uppfattning om sin förändringsprocess och vilka strategier och verktyg de använt sig av för att 

upprätthålla sitt nyktra/drogfria liv. Vi valde att använda oss av en kvalitativ studie där vi 

genomförde sju narrativa intervjuer med före detta missbrukare. Induktiv ansats valdes för att låta 

empirin tydliggöra vilka teorier och tidigare forskning som var relevanta för vår tolkning av 

resultatet. I vår studie kom vi fram till att brytningen med missbruk inte är en specifik händelse utan 

flera som ofta sker över tid och i olika faser. Samtliga intervjupersoner har haft en vändpunkt, 

skillnaden mellan dem är att för en del skedde vändpunkten i början av förändringsprocessen medan 

för andra under själva processen. Strategier och verktyg utgör en viktig del av denna 

förändringsprocess för att vidmakthålla nykterheten/drogfriheten. Resultatet visar även att sociala 

relationer är en viktig strategi för samtliga intervjupersoner. Förslag till vidare forskning är att 

studera vändpunkten som ett narrativ i sig, där den långvariga processen kan framhävas i ett större 

perspektiv.  
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1. Inledning 
Alkoholkonsumtionens mönster i Sverige har genomgått en förändring över tid, inte minst sedan 

inträdet i EU 1995 och den liberalisering vilket innebar, exempelvis lördagsöppet på Systembolaget. 

Från att ha handlat om ett berusningsdrickande endast under helgerna, är alkoholvanorna nu mer 

vanliga med exempelvis vin som måltidsdryck i vardagen (Bergmark, 2011).  Detta mer 

normaliserade och frekventa drickande tycks vara en situation som medborgarna förväntas hantera. 

Alkohol verkar vara relativt odramatiskt.   

Narkotikakonsumtion har dock gått andra vägen. Redan tidigt förekom självmedicinering av opiater 

som såldes öppet på dåtidens torghandel. Amfetamin var lagligt till 1959 och salufördes på apoteken 

som bantningsmedel. Den nuvarande narkotikapolitiken är dock prohibistisk, det vill säga bygger på 

nolltolerans mot all icke medicinsk konsumtion av narkotika. Det görs ingen skillnad mellan bruk 

enstaka gånger och en problematisk konsumtion – allt är missbruk (Goldberg, 2011). All hantering av 

narkotiska preparat är dessutom kriminaliserat. Narkotikabruk kan alltså tänkas vara omgärdat av ett 

stigma för den brukande individen. Psykofarmaka är idag ett accepterat sätt att lösa problem som 

exempelvis stress och enligt Goldberg (2011) tenderar vi att bedöva den inre stressen med alkohol 

eller psykofarmaka när vi kommer hem istället för att minska stressen på jobbet. 

Individerna förväntas alltså hålla alkoholkonsumtionen på en oproblematisk nivå genom att inte 

använda icke medicinsk narkotika men också vara stressfria och lyckliga – till vilket det senare 

erbjuds hjälp av sjukvården. Förklaringsfaktorerna till ett överdrivet bruk (missbruk) av dessa olika 

substanser är förstås många men möjligen skulle dessa förväntningar kunna bidra till att insikten om 

att bruket blivit problematiskt fördröjs. Det skulle också kunna innebära att, efter att insikten kommit 

dröjer det innan individen aktivt försöker ändra sin situation. Tidigare forskning har också visat att 

vägen till ett alkohol- och drogfritt liv är en process (Blomqvist, 1999, 2002; Kristiansen, 2000; von 

Greiff & Skogens, 2011) även om det ibland också tar sig uttryck i en mer tydligt definierad 

vändpunkt (Kristiansen, 2000; Orford et al., 2006). Detta väcker frågan om hur denna 

förändringsprocess kan se ut med avseende på när den börjar, vilka uttryck den tar sig och också hur 

alkohol, drog- och läkemedelsfria liv upprätthålls. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att förstå och beskriva vilka förändringsprocesser individerna upplevt 

vägen ut ur sitt missbruk och vilka strategier de använt sig av för att upprätthålla sin 

nykterhet/drogfrihet.  

• Hur har missbrukarens förändringsprocesser sett ut? 

• Vilka strategier kan missbrukaren använda sig av för att bibehålla nykterhet/drogfrihet?  

 

1.2 Avgränsning 

Studien har avgränsats till alkohol, drog- och läkemedelsfrias förändringsprocess och de strategier 

och verktyg de använt sig av för vägen ut ur missbruket. Vi har valt att inte analysera individernas 

återfall och de svårigheter de bemött under sin förändringsprocess.  

1.3 Disposition 

Efter introduktionen med studiens syfte, frågeställning och avgränsning kommer vi att förklara de 

begrepp som förekommer i studien. I kapitel tre kommer vi att presentera teori och tidigare forskning 

som vi anser är relevant och som vi anser är relevant i relation till vår studie. Kapitel fyra består av en 

utförlig beskrivning av metoder och urval som gjorts. I det femte kapitlet presenterar vi resultat och 

analys med tillhörande underrubriker. Avslutningsvis består kapitel sex av diskussion och förslag till 

fortsatt forskning.  

2. Begreppsförklaring  
I detta avsnitt kommer vi att förklara begrepp som är centrala för vår studie. En del av dessa begrepp 

har olika tolkningar och vi vill här belysa hur vi valt att definiera dem.  

2.1 Definition av begrepp 

Nykter- Med nykter menar vi total avhållsamhet från alkohol. 

Drogfri- Med drogfri menar vi total avhållsamhet från droger. 

Substitutionsläkemedel- Är mediciner som läkaren skriver ut och fungerar som substitution för 

huvuddrog, exempelvis metadon.   

Läkemedelsfri- Med alkohol, drog- och läkemedelsfrias menar vi personer som inte använder sig av 
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substitutionsläkemedel för att hålla sig drogfri, exempelvis metadon. 

Missbruk- Problematisk konsumtion av alkohol definieras ofta som det mer sjukdomsorienterade 

”alkoholism”. Samhällsvetenskapen använder dock hellre definitioner som exempelvis 

alkoholproblematiker och talar mer i termer av beroende. Drogbruk definieras av den medicinska 

traditionen som ett mediciniskt beroende, manifesterat i diagnosverktygen ICD-10 och DSM 

5. Narkotikapolitiken i Sverige bygger på att all icke-medicinsk användning av narkotika är 

missbruk. Dessutom är all befattning med narkotiska preparat kriminaliserat. Sammantaget gör detta 

att ordet ”missbrukare” är relativt värdeladdat. Med detta i minnet använder vi ändå ordet 

missbruk/missbrukare i denna studie då våra respondenter talade om sitt bruk i dessa termer.  

Blandmissbruk- När individen kombinerar två eller flera preparat vid ett och samma tillfälle, ofta 

för att uppnå en speciell effekt.  

Vändpunkt- Vi definierar vändpunkten som en händelse som leder till ett beslut om förändring och 

den kan även förekomma efter att individen beslutat sig om en förändring. 

2.2 Definition av behandling 

Vi har i vår studie valt att inte fördjupa oss i behandlingsmetoder, men presenterar kort de 

behandlingsmodeller våra intervjupersoner genomgått för att läsaren ska få en bredare och djupare 

förståelse.  

Minnesotamodellen 

Minnesotamodellen, även kallad 12-stegsprogrammet, är en behandlingsmodell för personer med 

alkohol- och narkotika problem. Modell bygger på Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma 

Narkomaners (NA) synsätt. Individerna följer en behandlingsplan som är indelad i 12 steg där det 

första steget är att erkänna att vara maktlös inför alkoholen/drogerna och förlorat kontrollen över sitt 

liv och sista steget är att föra vidare budskapet och tillämpa principerna i alla aspekter i livet. 

Utvecklingen är progressiv och det ena steget följer på det andra. Utifrån denna behandling anses 

missbruket som en kronisk sjukdom, där de lär sig att bekräfta sin sjukdom och får verktyg att 

hantera den (AA, 2013). 

Drug Addicts Anonymous (DAA) 

Drug Addicts Anonymous grundar sig på Anonyma Alkoholister och deras 12-steg och ”Stora 

Boken” (boken heter Anonyma Alkoholister och fungerar som en instruktionsbok för att ta sig ut ur 

sitt missbruk). De utgår även från AA’s program för tillfrisknande och traditionerna, skillnaden är att 

de har format en förenklad version av de 12-stegen (Drug Addicts Anonymous, 2015).  
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Kognitiv Beteendeterapi (KBT) 

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod och grundar sig i en förändring av 

ett beteende genom inlärningsteori om hur man uppfattar sig själv och sin omgivning. Den 

huvudsakliga aspekten är att förändra tankemönster som kan resultera i känslomässiga- och 

beteendemässiga förändringar. Målet är att åtgärda psykologiska problem genom att ersätta de tankar, 

känslor och beteende som genererar problemen. Behandlingen grundar sig på att terapeuten och 

klienten gemensamt lägger upp en plan där nya förhållningssätt testas och genom att klienten får 

verktyg att jobba med mellan terapisessionerna. Klientens upplevelser följs sedan upp vid nästa 

terapisession (Socialstyrelsen, 2015). 

3. Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar vi teorier och tidigare forskning som beskriver och förklarar 

förändringsprocesser samt strategier och verktyg för att sluta med ett missbruk. Vi valde våra 

teoretiska perspektiv efter att vi genomfört vår undersökning. Detta för att undvika att bli påverkade 

av någon specifik teori under intervjuprocessen. Således var vår intention att låta empirin tydliggöra 

vilka teorier och tidigare forskning som var relevanta för vår tolkning av vårt resultat. 

3.1 Teori 
Under denna rubrik redogör vi för de bakomliggande teorier om förändringsprocesser som vi använt 

oss av för att analysera den redan insamlade empirin. Vårt syfte är att belysa och skapa förståelse för 

olika vägar ut ur missbruk.  

3.1.1 Transtheoretical model (TTM) 
Förändringsprocesser som leder till drogfrihet har starkt dominerats av Prochaskas och DiClementes 

(1994) så kallade Transtheoretical Model (TTM). TTM är även kanske mer känd som "Stages of 

Change" eller ”Förändringshjulet”. Denna teori placerar individen i ett, av fem, tänkta stadier 

beroende på vart individen befinner sig med avseende på beteendeförändring. 

• Oreflekterade stadiet- Under det här stadiet har individen inte någon tanke på att sluta med 

sitt missbruk och ser inga problem med att fortsätta. 

•  Övervägande stadiet- I detta stadie börjar individen att fundera kring om han ska sluta med 

sitt missbruk eller inte och börjar överväga negativa konsekvenserna.  
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• Förberedelse stadiet- Här bestämmer individen att en förändring ska ske och engagera sig i 

målet för förändring.  

• Handlingsstadiet- I det här stadiet beslutar individen sig för att fatta beslut och göra en 

förändring.   

• Vidmakthållande stadiet- Beroendet minskar i detta stadie och individens har permanent 

förändrat delar av sitt liv.  

Prochaska (2006) menar att en av fördelarna med TTM är att den även inkluderar de individer som 

(ännu) inte är motiverade att förändra sitt beteende. Modellen har under senare år mötts av kritik 

bland annat för att prediktionerna inte gått att verifiera empiriskt (Whitelaw et al., 2000; Sutton, 

2001). Ytterligare kritik har riktats mot att modellen inte tar hänsyn till den mängd av personliga och 

situationella faktorer som inverkar på viljan att förändra ett beteende (West, 2005). Trots detta har 

TTM kommit att utgöra underlag för olika stöd- och hjälpprogram som exempelvis Motiverande 

intervjuer (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

3.1.2 Rock bottom 

Leonard Brills (1972) har i sin studie beskrivit processteorin som avhandlar olika stadier eller faser 

av förändring som han valt att kalla livscykelmodellen. Brills anser att missbrukaren genomgår dessa 

faser när de är på väg in i, alternativt ut ur, missbruket. Övergången mellan dessa faser sker genom 

olika ”pushes” and ”pulls” där krafterna antingen drar till sig eller stöter bort missbrukaren. Brill 

menar att missbrukarens subjektiva upplevelser oftast kopplas till negativa konsekvenser och är de 

främsta ”push” faktorerna som exempelvis försämrad hälsa, upprepade polisförhör, fängelsevisiter 

m.m. Missbruket kommer slutligen bli dysfunktionellt, ohållbart och leda till att missbrukaren når sin 

botten. Detta kan för en del medföra en avgörande personlig kris som gör att missbrukaren börjar 

ifrågasätta hela sitt livsmönster. Förutom detta betonar Brill den positiva kraften i familj och nära 

vänner som kämpar för att hjälpa personen ut ur sitt missbruk, men understryker den stora betydelsen 

av att få behandling. 

3.2 Tidigare forskning 
Under denna rubrik presenterar vi tidigare forskning om förändringsprocesser, strategier och verktyg. 

Den tidigare forskningen förklarar grundligt olika vägar ut ur missbruket. Underrubrikerna i detta 

avsnitt tenderar att överlappa till viss del.  
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3.2.1 Förändringsprocess 

Vägen ut ur missbruk är ofta en lång och komplicerad process, där svårigheter att assimilera sig till 

ett drogfritt liv tillkommer. Enligt Blomqvist (2002) och Kristiansen (2000) handlar 

förändringsprocessen om en identitetsförändring för personer som haft sociala stöd i missbrukslivet.  

Kristiansens (2000) avhandling om kvinnor och män som har varit narkotikamissbrukare innefattar 

både vägen in, livet som och vägen ut ur missbruket. Han delade in intervjupersonerna i grupper 

utifrån vilka drivkrafter de haft för sin förändringsprocess, ”The rock bottom”, ”Development 

change” och ”Drifting out”. Enligt Kristiansen går det inte att förklara om individen som tagit sig ut 

ur missbruket är bättre rustad socialt eller egenskapsmässigt jämförelsevis med individer som är kvar 

i missbrukslivet. Utan det huvudsakliga är deras existentiella villkor som hjälpte dem ut ur 

missbruket. För att bli drogfri krävs det först att missbrukaren förändrar uppfattningen om drogerna 

och livet som missbrukare. Det andra kravet som individen måste ha är att förändra sitt handlingssätt 

gentemot drogerna och ta hjälp av olika strategier för att stå emot sitt drogsug. Att bryta sig loss från 

livet som missbrukare är det tredje kravet, här måste individen bryta kontakten med sina sociala 

relationer från missbrukarlivet. Slutligen behöver individen etablera nya sociala relationer som ger 

stöd för förändringen. För att förstå hur de kan leva drogfritt idag menar Kristiansen att de inte enbart 

går att se på de negativa konsekvenserna utan det är de positiva faktorerna som är det primära för 

själva förändringsprocessen så som, sysselsättning, boende och betydelsefulla människor i deras 

omgivning. Behandling är en annan faktor som stärker individens förändringsprocess. Kristiansen 

poängterar att vikten av förtroende, gemenskap, respekt, tolerans, engagemang och positiva 

förväntningar är det avgörande i behandlingen - mer än behandlingshemmets ideologier och metoder. 

von Greiff & Skogens (2011) betonar behandlingen och personalen som en viktig faktor för att 

individen ska upprätthålla sig drogfri. Det framställs i Kristiansens (2000) undersökning att för varje 

dag som intervjupersonerna var drogfria ökade deras motivation att fortsätta med sin förändring. 

Även Blomqvist (1999) nämner vikten av motivation för att individen ska upprätthålla sitt nyktra liv. 

von Greiff & Skogens (2011) har gjort en studie om förändringsprocesser i samband med behandling 

där de intervjuat före detta alkohol- och drogmissbrukare. För att förklara sin studie använder de sig 

av en modell med tre kategorier; interna faktorer, sociala faktorer och behandlingsfaktorer, för att 

förklara initieringen av förändringsprocessen. De inre faktorerna är individens egen vilja/insikten om 

behov av förändring. Oftast sker förändringsprocessen genom en lång nedåtgående spiral som leder 

till en inre vändpunkt där de flesta av deras intervjupersoner uttryckte det som, ”det fick vara nog”, 

”konsekvenserna blev för tuffa” och ”kört mig själv i botten”. En del av deras intervjupersoner 
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tröttnade på missbruket och slutade finna nöje med det och resterande slutade på grund av 

hälsoproblem så som sjukdom. De sociala faktorerna von Greiff & Skogens redogör för, kan vara en 

dramatisk händelse med familjen, att individen antingen förlorar arbetet eller att arbetsgivaren 

kommer på missbruket. En annan anledning kan vara risker att bli bostadslös eller en annan specifik 

yttre händelse som exempelvis fängelsestraff. Flera av von Greiff & Skogens intervjupersoner 

initierade en förändringsprocess under behandlingsperioden. Där behandlingen påbörjade mer eller 

mindre under tvång där individen exempelvis fick välja mellan behandlingshem eller fängelsestraff. 

Fortsättningsvis betonar von Greiff & Skogens att individens insikt har en stor betydelse för att 

upprätthålla sig drogfri. En stor del av intervjupersonernas förändringsprocess var att skapa balans 

och trygghet i tillvaron för att sedan kunna hantera olika situationer.  

3.2.2 Vändpunkt 
Kristiansen (2000) definierar vändpunkten som en specifik händelse som inträffar och leder till att 

personen ifrågasätter sitt liv. I Blomqvist (2002) studie beskriver några intervjupersoner vändpunkten 

som sitt personliga bottenläge. Den kan beskrivas på olika sätt, exempelvis att det inte finns något 

givande längre i livet som missbrukare, att de negativa konsekvenserna har ökat och/eller att 

missbrukaren känner att man inte längre har någon kontroll över sitt liv. Som vi tidigare nämnt i 

rubriken ovan har även von Greiff & Skogens (2011) definierat vändpunkten som en inre vändpunkt. 

Orford et al. (2006) och von Greiff & Skogens (2011) länkar denna vändpunkt med begreppet 

”triggning” som innebär att en händelse inträffar som stimulerar till beslutet att påbörja en 

förändringsprocess, det kan exempelvis vara när familjestrukturen faller sönder.  

3.2.3 Sociala relationer 
Enligt Skårner (2001) är människan socialt orienterad och behöver därmed skapa och upprätthålla 

sociala band då det utgör en central mänsklig drivkraft för att kunna leva, växa och utvecklas. Sociala 

relationer är det primära för en mänsklig förändring då den utgör en referensram som kan ge 

individen impulser till nya sätt att se, tolka och aktivt påverka sin verklighet. Även i Kristiansens 

(2000) studie framställs betydelsen av sociala relationer för att påbörja en förändringsprocess. För att 

slutligen lämna missbruket bakom sig klarlägger Skårner (2001) att individen måste knyta nya 

sociala relationer eller återuppta gamla relationer med personer som lämnat sitt missbrukarliv.  Inte 

minst är relationen till eventuella barn ett viktigt incitament för förändringsprocessen då de kan vara 

drivkraften till uppbrottet. För att en förändring ska vidmakthållas över tid spelar det sociala 

nätverket en central roll för att stabilisera och vidare utveckla den nya livssituationen. Det räcker 

alltså inte med att individen enbart är drogfri utan den måste även skapa en ny mening och ett eget 
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innehåll som går utöver att de är drogfria (Skårner, 2001). Även Blomqvist (2002) och Kristiansen 

(2000) bekräftar att det krävs att det nya drogfria livet får ett eget värde och blir givande i helhet för 

att etablera en ny social roll samt finna ett nytt socialt sammanhang. Det tycks således som att 

missbrukare inte kan vidmakthålla ett drogfritt liv utan att omstrukturera sina sociala relationer.  

Även von Greiff och Skogens (2011) studie visar att en omstrukturering av missbrukarens sociala 

relationer, där individen väljer att bryta eller ta avstånd från sitt gamla nätverk, samt att nya och 

förbättrade sociala relationer är av vikt.  

3.2.4 Strategier & verktyg 
I studierna som vi kommer att nämna under denna rubrik används begreppet ”trick” och vi har valt att 

definiera det som strategier och verktyg. Dessa utgör en viktig del i individens förändringsprocess. 

Som vi tidigare nämnt stöter individer som är på väg ut ur missbruket ofta på svårigheter och 

upplever ensamhet, underlägsna känslor samt tveksamhet kring det nya drogfria livet och utvecklar 

då strategier och verktyg för att stå emot frestelsen att återgå till missbruket (Blomqvist, 1999, 2002). 

En strategi individer valt är att distansera sig från droglivet och dess frestelser genom att bland annat 

isolera sig eller byta vistelseort. En annan strategi kan för en individ vara att hitta olika substitut som 

ersätter missbruket genom att fokusera på familjen, arbetet eller nya fritidsaktiviteter (Blomqvist, 

1999, 2002). Vidare visar Blomqvist studie om alkohol att individen använder sig av 

beteendemässiga eller tankemässiga ”trick” för att hanterar situationer eller känslor som de tidigare 

bedövat med alkoholen. Tricken är bland annat att undvika vissa platser eller gator som aktivt 

framkallar minnen av negativa upplevelser. Även Kristiansen (2000) påpekar vikten av att individen 

måste förändra sitt handlingssätt och ta hjälp av olika strategier för att komma ut ur sitt missbruk. 

Orford et al. (2006) har genomfört en uppföljning av ett urval av klienterna i United Kingdom 

Alcohol Treatment Trial (UKATT) studien för att inrätta en modell gällande klienternas förändring 

under behandlingsprocessen. Studien visar för upprätthållande av förändringen behöver individen 

viktiga beståndsdelar som exempelvis socialt stöd, se vinster med att ha slutat, ”trick” för att tänka 

och handla annorlunda.  

4. Metod och data 
Här beskrivs den kvalitativa metoden vi har valt att använda oss av för att besvara på våra 

frågeställningar, urvalet som studien baserar sig på samt hur data samlats in.  
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4.1 Metod 
Kvalitativa metoder används för att skapa en ökad förståelse kring människors handlingar och 

upplevelser inom ett fenomen. I denna studie har vi valt att belysa förändringsprocesser och strategier 

och verktyg.  Kvalitativ metod innefattar både induktiva eller deduktiva ansatser och förhållningssätt. 

Denna kvalitativa studie har i huvudsak haft ett induktivt angreppssätt men med teori som bakgrund. 

Distinktionen mellan induktiv och deduktiv är inte heller helt entydig (Bryman, 2011). Vi har utfört 

narrativa intervjuer med semistrukturerade frågor.  

4.2 Narrativ analys 
För att undersöka missbrukarnas förändringsprocesser och strategier har vi använt oss av kvalitativa 

forskningsintervjuer med fokus på intervjuernas livshistoria samt deras nuvarande livssituation. ”Det 

är genom narrativer som andra kan förstå vad våra ord och handlingar betyder” (Robertson, 2005: 

225). Vi har valt att använda oss av narrativa intervjuer för att vi vill fånga upp flera specifika 

episoder som är betydelsefulla för intervjupersonernas väg ut ur missbruket samt få veta vilka 

strategier och verktyg de använt sig av.  För att lyfta upp intervjupersonernas egna upplevelser och 

uppfattning valde vi en tematisk intervjumall (se Bilaga 1) med semistrukturerade intervjufrågor. 

Detta för att frågorna blir mer öppna och flexibla och ger intervjupersonerna möjlighet att 

självreflektera. Dessutom får vi möjlighet att kunna gå tillbaka till temafrågorna om de svävar ut i 

berättelser (Trost, 1997; Robertson, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011; Öberg, 2011). 

Vi är medvetna om att narrativ forskningsansats inte är så pålitlig då endast vår tolkning framhävs, 

dock strävar vi efter tillförlitlighet. Forskarens narrativ är inget som kan ses som en sanning utan vi 

tar oss an materialet med de antaganden som vi upptäckt i vår empiri. Trots forskningsproblematiken 

anser vi att denna metod är den mest lämpade för vårt syfte då vi fokuserar på individens 

livsberättelser ur deras egna perspektiv (Robertson, 2005). 

4.3 Urval 
Vi kom i kontakt med en medarbetare på organisationen Vändpunkten (stöd för anhöriga som lever 

i/vuxit upp i en familj/relation med missbruk) där vi fick möjligheten att presentera våra idéer och 

syfte kring uppsatsen. Denna medarbetare har bred erfarenhet och kunskap inom det valda området, 

fann våra idéer intressanta och erbjöd sig att förmedla kontakt. Utifrån vårt syfte gav vi kriterium; de 

skulle ha funnit en väg ut ur missbruket och varit nyktra/drogfria och läkemedelsfria i minst fem år. 

Det tar lång tid att skapa ett socialt integrerat liv, därför var det ett krav på en långvarig och stabil 

nykterhet/drogfrihet. För att få en tillförlitlig studie ansåg vi att fem års nykterhet/drogfrihet var en 
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tillräckligt lång tid (Kristiansen, 2002). Då vi hade tillgång till en nyckelperson på en 

hjälporganisation som hjälpte oss att få kontakt med lämpliga personer kunde vi inte styra vårt urval 

till att bli jämnt könsfördelat. Intervjupersonerna skulle vara en blandning av män och kvinnor, gärna 

med erfarenheter av alkohol och/eller olika typer av droger samt med olika tidsram på hur länge de 

varit rena. Fem av våra intervjupersoner fick vi med hjälp av nyckelpersonen. Vi använde oss därmed 

av bekvämlighetsurval till fem av våra intervjupersoner. De två kvarvarande intervjupersonerna fick 

vi genom snöbollsurval via två av våra intervjupersoner (Bryman, 2011). Vi hade tänkt genomföra en 

pilotintervju för att säkerställa vår intervjuguide, personen avböjde dock sin medverkan i sista 

sekund. Detta ledde till att vi inte hann hitta en ersättare och fick använda oss av samma 

intervjuguide under hela processen. Trots att vi inte hade en förundersökning lyckades vi samla på 

oss mätbar data för att slutföra studien (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011). Olyckligtvis 

drabbades vi av två stycken bortfall av intervjupersoner. Ytterligare en svårighet som vi stötte på 

strax innan vår intervju var att en av våra intervjupersoner återfallit. Trots detta genomförde vi 

intervjun för enligt Gyllenhammar (2002) är även återfall en del av förändringsprocessen.  

4.4 Datainsamling 
 
I studien använde vi oss av fem halvstrukturerade temainriktade intervjufrågor för att kunna fånga 

upp intervjupersonernas uppfattning om deras förändringsprocess och val av strategier och verktyg 

för att bibehålla sin nykterhet/drogfrihet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi kontaktade samtliga 

intervjupersoner per telefon där vi presenterade oss, beskrev syftet med studien och bokade in möte 

för intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes under mars och april månad 2015. Sex av sju 

intervjupersoner intervjuades i ett bibliotek i centrala Stockholm. Intervjuerna genomfördes i ett 

studierum, på en avskild plats där vi kunde prata ostört. Den sjunde genomfördes hemma hos 

intervjupersonen eftersom denne kände sig tryggast där. Båda författarna deltog på sex av sju 

intervjuer, vid ett tillfälle kunde inte ena författaren vara med. För att vi skulle få en bättre förståelse 

och inte missa något viktigt valde vi att medverka båda två i den mån det gick. Ena personen 

intervjuade medan den andre observerade och gjorde anteckningar om exempelvis stämningen, 

förändringar i kroppsspråk etcetera. Samtliga intervjuer inleddes med att vi beskrev de etiska 

principerna. I slutet av intervjun fick den observerande personen möjlighet att ställa kompletterande 

frågor. Intervjuerna varade mellan 60-90 minuter och spelades in på mobilen, vi upplevde ingen 

teknisk problematik eller störning. Vi gjorde en tematisk semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 1) 

där vi använde oss av fem teman med frågor om förändringsprocesser och strategier och verktyg. För 

att få en bredare förståelse började vi med att fråga våra intervjupersoner om deras bakgrund och 
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deras liv som missbrukare. Uppföljningsfrågor formulerades allt eftersom intervjuerna flöt på, och de 

varierar därför mellan de olika respektive intervjuerna. Intervjuguiden med övergripande teman, 

snarare än konkreta frågor, gav intervjupersonen möjlighet att prata öppet och hjälpte oss att inte ha 

styrande intervjuer då vi kunde använda mallen som en checklista.  

4.5 Analys 
De inspelade intervjuerna transkriberades så ordagrant som möjligt för sedan kunna skrivas om till 

korrekt skrivspråk utan tankepauser, suckar m.m. för att göra texten lättförstådd för läsaren. Vi gick 

igenom vår empiri upprepade gånger för att finna gemensamma nämnare och behålla den röda tråden. 

För att analysera vårt material använde vi oss av narrativ analys som lägger fokus på 

intervjupersonens egen berättade historia (Kvale & Brinkmann, 2009). Narrativ analys har olika 

modeller och den vi använde oss av var tematisk analys, för att den lägger tyngden på vad som sägs 

och inte hur det sägs. Vi följde några av Ryan & Bernards (2003) rekommendationer som exempelvis 

repetitioner, likheter och skillnader, och teorirelaterat material när vi skapade teman för att analysera 

vårt material. Under tematiseringen skapade vi två modeller som hjälpte oss att koda och analysera 

vår empiri, dessa modeller finns med under rubrikerna hela förändringsprocessen och strategier och 

verktyg. Vi valde citat som beskrev och belyste de betydelsefulla händelser som intervjupersonerna 

framhävde som viktiga i deras förändringsprocess på vägen ut ur missbruket samt strategier och 

verktyg för att upprätthålla denna alkohol- och drogfrihet. En nackdel med detta kan vara att vi 

upptäckt vissa mönster men har varit blinda för andra (Robertson, 2005). Då reliabilitet och validitet 

är begrepp främst kopplade till kvantitativ forskning använder vi, och förhåller oss istället till, 

begreppet tillförlitlighet. Ett sätt att skapa trovärdighet i beskrivningarna är så kallad 

respondentvalidering, det vill säga att återföra resultaten till respondenterna så att de kan bekräfta 

forskarens uppfattning. Detta har i denna undersökning inte skett på grund av tidsmässiga skäl men 

då några intervjupersoner önskade ta del av den slutgiltiga studien kommer det färdiga resultatet att 

skickas till dem. Ytterligare sätt att skapa tillförlitlighet är att via täta beskrivningar av studiens 

kontext skapa överförbarhet, samt att utförligt beskriva forskningsprocessens alla delar för att skapa 

pålitlighet (se vidare Bryman, 2011). Dessutom bör det stå klart att exempelvis personliga åsikter inte 

har påverkat resultaten.  Vi är medvetna om att vi kan ha förlorat bitar av den sociala kontexten när vi 

tagit ut stycken från ett visst sammanhang från empirin men har samtidigt försökt att ge så tydliga 

beskrivningar av forskningsprocessen som möjligt. 
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4.6 Etiska övervägande 
Vi följde Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk- och samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet. Ett informationsbrev mailades i samband med bokad intervju ut till 

intervjupersonerna så att denne fick god tid på sig att fundera över sin medverkan. I brevet framgick 

uppsatsens syfte, information kring intervjun kring och att deras medverkan var frivillig. 

Intervjupersonerna blev i detta brev utlovade anonymitet och att de hade rätt att avsluta sin 

medverkan när som helst under intervjun. I informationen framgick det även var intervjun skulle 

komma att ske, den tänkta tidsramen och att intervjun kommer att spelas in samt att båda författarna 

kommer närvara. Innan vi initierade intervjun gav vi intervjupersonen en muntlig information om 

syftet med uppsatsen samt, som nämnts ovan, upprepade det vi hade skrivit i informationsbrevet med 

betoning på användningen av ljudinspelning och att de kunde avsluta om de ville samt att intervjun 

skedde på intervjupersonens villkor (Vetenskapsrådet, 2002). Genom kodningen av utskrifterna har 

vi säkerställt anonymiteten. I citaten som vi redovisat har namn, platser och annan information tagit 

bort och ersatts med pseudonym. Genom detta minimeras risken att läsaren av studien ska kunna 

identifiera intervjupersonerna. De inspelade ljudklippen förstörs då uppsatsen är klar och examinerad.  

5. Resultat och analys 
Vi inleder med en kort presentation av våra intervjupersoner för att läsaren ska få en bättre förståelse 

av informanternas berättelser. Därefter följer integrerade resultat- och analysavsnitt som rubricerats 

utifrån de tematiseringar som intervjuerna kretsat kring. Vi har delat in vårt resultat i två 

forskningsfrågor, under dessa har vi delat in dem i två teman med tre olika stadier i våra teman. I vår 

resultatredovisning har vi valt att ta med många citat, detta för att lyfta fram intervjupersonernas 

berättelse utan att det är allt för hög grad ska vara frågade av våra ord och våra tolkningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Klara, 45 år, är änka och har en dotter. Hon var blandmissbrukare och hennes huvuddrog var 

alkohol, idag har hon varit nykter/drogfri i 12 år. Hennes behandling påbörjades med KBT och har nu 

övergått till AA:s 12-stegsprogram. 
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Maria, 32 år, är förlovad, har ett barn och är gravid med nästa. Hon var blandmissbrukare och 

hennes huvuddrog var alkohol, idag har hon varit nykter/drogfri i ca.7 år och hon använde sig av 

AA:s 12-stegsprogram som behandling. 

Sofia, 42 år, är särbo och gravid med sitt första barn. Hon var blandmissbrukare och hennes 

huvuddrog var alkohol, idag har hon varit nykter/drogfri i 6 år. Började sin behandling med AA:s 12-

stegsprogram och använder sig idag även av KBT. 

Sara, 29 år, är ensamstående med två barn. Hon var blandmissbrukare och hennes huvuddrog var 

heroin, idag har hon nykter/drogfri i 10 år sedan. Började sin behandling först med NA och övergick 

se till DAA:s 12-stegsprogram. 

Micke, 38 år, är gift och har två barn. Han var blandmissbrukare och hade kokain som huvuddrog, 

idag har han varit drogfri i 10 år. Han kan ta någon enstaka öl/vin vid vissa tillfällen. Använde sig av 

KBT som behandlingsmetod. 

Sebastian, 34 år, är sambo och har två barn. Han var blandmissbrukare och hans huvuddroger var 

amfetamin och alkohol, idag har han varit drogfri i 5-6 år. Tog ett återfall med alkohol förra året. Han 

använde sig av KBT som behandlingsmetod.  

Andreas, 35 år, är sambo och har en son. Hans huvuddrog var amfetamin och varit drogfri i ca.7 år. 

Han kan ta någon enstaka öl vid vissa tillfällen. Använde sig av KBT som behandlingsmetod.  

5.2 Hela förändringsprocessen 
 
Under denna rubrik presentar vi hela förändringsprocessen som vi valt att dela in i tre olika stadier. 

Vi har valt att förklara de olika förändringsprocesser som våra intervjupersoner har betonat som 

viktiga för deras väg ut ur missbruket och för att upprätthålla sig nyktra/drogfria idag. De strategier 

de valt under behandlingen och använder sig av idag överlappar med förändringsprocessen.  

   

   Förändringsprocess 

 

     │────────────────────────────│────────────────────────────│ 

          Början                                       Under behandling                                 Idag 

(Bastidas & Fadirouz, 2015)  
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5.2.1 Början av förändringsprocessen 
Hur en individ initierar sin förändringsprocess skiljer sig åt beroende på omständigheter som sker 

kring individen och de specifika händelser som påverkar dess förändringsprocess. Resultatet i vår 

studie visade att brytningen med missbruk inte är en specifik händelse utan flera som ofta sker över 

tid och i flera olika faser. Våra intervjupersoner har olika bakgrund och historier vilket lett till att 

deras förändringsprocess skilt sig åt. Fem av intervjupersonerna påbörjade sin förändringsprocess 

innan de fick behandling och den pågick under en längre period. Vi kommer nedan visa fyra citat 

som visar likhet genom en lång tankeprocess men som skiljer sig åt genom att den första tar eget 

beslut att sluta med sitt missbruk och de andra tre genom att be om hjälp. Den sistnämnda är 

återkommande för fyra av dessa fem intervjupersoner. 

Andreas berättar att hans förändringsprocess pågick under en längre period och nådde en punkt där 

drogerna inte påverkade honom och livet kändes hopplöst. Under nästa avsnitt kommer vi att 

redogöra för Andreas punkt, som vi kallar vändpunkten. Det var det som fick honom att sluta med 

drogerna, trots att han inte hade någon tanke på att sluta med drogerna för alltid. ”Det spelade ingen 

roll om jag drog i mig nått i alla fall, det hände ingenting. Det var ju lite som att kasta pengarna i 

sjön /…/ Jag vet att jag var ren en månad innan jag åkte fast, för då var jag ren själv av eget val”.   

Sofia beskriver liknande upplevelse om en konstant tanke på förändring, men hon kom aldrig till 

skott. Första gången Sofia väljer att be om hjälp är när hon kontaktar en beroendemottagning och 

bokar tid. Där blir hon hänvisad att gå på AA, vilket hon gör men upplever det skrämmande och 

känner sig inte redo. ”Jag ville nog inte, och det som var så läskigt var att alla människor var så 

otroligt snälla, kärleksfulla och vänliga. Så jag blev livrädd, för det jag kände var att jag bara är 

smutsig. Så, jag gick ju på det sen gick jag inte mer och sen så började jag manipulera med 

beroendemottagningen och bad om att få ta antabus på egen hand”. 

Maria och Sara hade gjorde ett flertal försök att bryta sitt missbruk med hjälp av behandlingshem, 

beroendemottagningar och med hjälp av anhöriga. 

Maria: ”LÅS in mig, jag klarar inte av det här! Jag gick på öppenvård men jag blev inte direkt 

nykter, utan jag ville att de skulle sätta mig någonstans där jag inte kunde liksom. För att jag inte 

orkade men fortsatte ändå”.   

Sara: ”Jag kände att jag orkar inte mer, jag orkar inte mer. Så jag ringde till mina föräldrar och sa, 

ni får komma och hämta mig nu, jag klarar inte det här, jag kan inte ta mig härifrån, jag kan inte 

sluta stoppa i mig, jag kan inte hantera det här”.  
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En gemensam faktor som dessa fem intervjupersoner haft är insikten att initiera en förändring. En 

skillnad som framkom är att en av dem kom till insikt att en förändring måste ske och den 

förändringen fick individen att helt sluta med sitt missbruk. De andra fyras insikt om förändring fick 

dem att be om hjälp, denna insikt räckte inte och de återföll. Vi kan se att individen ifrågasätter sina 

gamla livsmönster, upplevelser och vädjar till en förändring och att det är viljan och tidpunkten som 

är den avgörande faktorn. Även om individen verkligen vill förändras betyder det inte att tidpunkten 

är rätt, vilket vi kan se på de fyra som återföll. Dessa återfall har varit en del av förändringsprocessen, 

och vi kommer förklara det mer i nästa avsnitt. I denna fas kan vi se att det endast var rätt tidpunkt 

för Andreas.   

Innan förändringsprocessen initierade befanns sig alla våra intervjupersoner i det oreflekterade 

stadiet, där individen inte har någon tanke på att sluta med sitt missbruk och ser inget problem med 

att fortsätta. Vi har valt att inte fokuserar på det stadiet, på grund av att den inte förklarar initieringen 

av förändringsprocessen. I vårt resultat kan vi tydligt se det övervägande stadiet som en tydlig 

initiering av processen. Individen börjar inse sitt problem, funderar kring det och överväger de 

negativa konsekvenserna. Detta går i linje med Prochaskas och DiClementes (1994) TTM där 

individen blivit medveten om sin livssituation, sitt problem med missbruket och konsekvensen det 

medför. Enligt Kristiansen (2000) har intervjupersonerna nu uppnått första kravet för att börja sin 

förändringsprocess. von Greiff & Skogens (2011) studie styrker Andreas båda ovan nämnda citat där 

vikten av individens egen vilja framhävs, han hade tröttnat på missbruket och slutat finna nöje med 

det. 

5.2.2 Rockbottom, triggerpoint & vändpunkten 
Under denna rubrik kommer vi att presentera anledningen till varför våra intervjupersoner slutade 

missbruka och hur de kom fram till beslutet. I vår studie fann vi att det finns olika händelser som 

påverkar individen till ett beslut om förändring som leder till en vändpunkt. Händelsen stimulerar till 

ett beslut att börja en förändring. Den kan inträffa i olika former, en del kommer fram till det beslutet 

via en triggning, andra genom att nå botten (rock bottom) och andra kan ha den i kombination.   

Som vi tidigare nämnt fick Andreas en insikt om en förändring, anledningen till beslutet av en 

förändring är att en nära vän till honom dog till följd av sitt missbruk, vilket skapade en 

triggningskänsla och ledde till en vändpunkt. ”Det kan vara lite därför att jag kände det att jag inte 

orkade längre, jag hade ingen mening med livet överhuvudtaget som jag har nu. Fast den här 

dödsångesten den finns ju fortfarande kvar ”.    
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Saras förändringsprocess har vid det här stadiet redan initierats, dock har inte beslutet om en 

förändring uppstått. Vid ett tillfälle nådde hon som hon själv kallar det sitt ”första botten” och 

började en behandling på NA. Sara jobbade inte riktigt med sig själv och lyckades inte vara helt 

drogfri under denna period. ”Jag kunde inte hantera någonting i mitt liv. Jag kunde inte svara 

telefonen om jag inte visste vem det var. Kunde knappt gå och handla. Ingenting funkade.”. Även här 

kan vi se ännu ett försök till förändring och trots att hon hade nått en botten, var det inte rätt tidpunkt.   

Sara når slutligen sitt ultimata botten ”Jag var tvungen att köra mig så slut”. Hon tar kontakt med 

DAA och vädjar om hjälp till en sponsor. ”Kan du hjälpa mig, jag fixar inte det här, klarar inte av 

någonting i mitt liv, jag håller på att krascha. Jag kan inte knarka, kan inte leva, vad ska jag göra?”. 

Saras avgörande förändringsprocess uppstod genom en lång nedåtgående spiral som slutligen ledde 

till en inre vändpunkt.   

Maria hade precis som Sara ett flertal försök att komma ut ur sitt missbruk och även hon hade en 

lång nedåtgående spiral. Det var ett destruktivt förhållande som slutligen drog henne till botten. ”Det 

här var verkligen det sista fottrampen. Då var jag verkligen knäckt. Det var verkligen ett helvete på 

slutet. Innan så hade jag ändå haft någon sorts känsla inombords, att jag fixar det här, oavsett hur 

jävligt det är så har jag rest på mig, men nu kör jag på. Jag vågade absolut inte  möta världen 

nykter. Jag kände att det här går inte, kände att jag inte hade någonstans att ta vägen”.   

Micke var en av de två intervjupersoner som inte beskrev någon direkt botten eller triggningspunkt 

utan han hamnade i fängelse och fick då en påtvingad förändringsprocess ”Jag såg ingen anledning 

av att knarka inne på kåken. Jag gillar ju kokain och det fanns inte på kåken. Det var sub, heorin, 

chack, hash, jag kan inte ens röka en cigarett så för mig var det som att röka en cigg. Att röka hash 

fanns inte. så att nää, det var poof”.  Micke slutade således inte för att han vill bryta med missbruket 

och därför anser vi att ingen vändpunkt uppstår, utan att initiering av förändringsprocessens påbörjas.   

Två av intervjupersonerna hade en kombination av triggningskänsla och botten, för båda individerna 

inträffar botten först som medför en triggningskänsla. Fem av sju intervjupersoner beskriver botten 

som deras vändpunkt. Samtliga upplevde någon form av vändpunkt, men två av dem hade varken 

någon triggningskänsla eller botten. Det som skiljde dessa två med resterande intervjupersoner var att 

deras vändpunkt kom under behandlingen och inte på grund av den påtvingade specifika händelsen 

som initierade förändringen. Anledningen till att sluta missbruka skiljer sig åt men det finns även 

likheter. Oavsett om det har varit att de nått botten, haft en kombination av triggningskänsla och 

botten, eller bara haft en vändpunkt, så har det varit en specifik händelse som lett till beslut av en 
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förändring. Vissa upplevelser var traumatiska, andra moraliska och vissa även påtvingade. Vi kan se 

på Sara och Maria att de haft en lång process till förändring men skillnaden är att Maria fick sin 

vändpunkt genom att nå en botten medan Sara nådde botten två gånger enligt sig själv. Här kan vi 

tydligt se att Saras första botten inte skedde vid rätt tidpunkt för en initiering av förändring, hon var 

tvungen att nå ytterligare en botten som inträffade vid rätt punkt och därmed startade hennes process. 

I sin första botten var Sara inte helt ärlig med sin förändring och var inte redo att säga upp sitt liv som 

missbrukare och kunde därmed inte sluta med sitt missbruk. Att förändringen inte sker på grund av 

att hon inte är redo styrks av Kristiansens (2000) teori om första kravet, att en förändring sker när 

individen ändrar sin uppfattning om droger och sitt liv som missbrukare. När Sara nådde sin 

slutgiltiga botten var det rätt tidpunkt och hennes inställning till missbruket ändrades. För att starta en 

förändringsprocess krävs det att individen förändrar sin uppfattning om missbruket och sitt liv som 

missbrukare. Vår tolkning bekräftas även av Kristiansen (2000).   

Alla studier lyfter fram vikten av en identifierbar vändpunkt som får individen att ta beslutet att 

påbörja sin förändringsprocess. Vissa forskare beskriver vändpunkten som att nå ”rock bottom” 

(Brill, 1972; Blomqvist, 1999, 2002; Kristiansen, 2000). Andra forskare länkar denna vändpunkt till 

begreppet ”trigger”, en händelse som leder till beslutet att påbörja en förändring (Orford et al., 2006; 

von Greiff & Skogens, 2011). I vår studie upptäckte vi att förändringen börjar innan vändpunkten, att 

det slutgiltiga beslutet i samband med den egen vilja är det som är avgörande för att missbruket ska 

upphöra. Det är alltså inte alltid själva vändpunkten som är grunden för brytningen utan för våra 

intervjupersoner handlar det om egen vilja och rätt tidpunkt. 

5.2.3 Förändringsprocessen under behandling 
Under behandlingen var det en ny tankeprocess som startade inom intervjupersonerna, där de fick se 

och förstå det som skett i deras liv och fick verktyg att hantera alla känslor som uppstod. Som vi 

nämnde i avsnittet ”hela förändringsprocessen” var det två av våra intervjupersoner som påbörjade 

sin förändringsprocess av en påtvingad händelse men beslutet om en förändring kom under 

behandlingstiden. De övriga fem har redan beslutat att börja sin förändringsprocess för detta stadie.   

Sebastian och Micke är två av tre intervjupersonerna som fick välja mellan antingen fängelsestraff 

eller behandlingshem och blev därmed påtvingade en förändringsprocess. De gick på samma 

behandlingshem under olika tidpunkter och hade KBT som behandlingsform både som individuell 

terapi och som gruppterapi.   
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Sebastian: ”Någonstans på vägen bet det, kognitiv beteende terapi, någonstans vände det, kan inte 

säga exakt när, men någonstans. /…/ där började riktiga behandlingen, vi hade möten och sånt /…/ 

men just enskilda samtalet det tyckte jag om, nånstans där tror jag fröet såddes. Jag var ju, jag var ju 

faktiskt tvungen att öppna mig just på dom där mötena. Istället för att bara vara tyst och lägga locket 

så som det alltid har varit så lyfter man på den. Jag utvecklades mer jag tog det mer på allvar. Jag 

lyssnade på behandlingspersonalen som var terapeuterna, de predikade inte utan de sa: - var öppen 

och ärlig, om det är någonting så säg det. Så jag tänkte, jag provar väl det då”. Här kom Sebastians 

vändpunkt, och denna förändring hjälpte honom att tömma sina känslor, sitt förflutna och att lära sig 

vara ärlig på insidan.   

Micke upplevde att behandlingen hjälpte markant och ändrade tankar om hur hans framtid skulle se 

ut. ”Jag gjorde kognitiv behandling, den gjorde susen på mig. Det var helt sanslöst. Jag gick från att 

ha tankar hela tiden om att jag skulle göra ett sista rån för att bara få lite pengar för att klara mig. 

/…/ Antigen kör jag loss 110 procent eller så blir jag vuxen. Jag ba: vad fan jag måste bli vuxen, det 

här går inte, måste lägga av med allting. Så jag bestämde mig för att jag skulle lägga ner allting och 

börja leva ett Svensson liv”.   

Ovanstående citat visar att den specifika händelsen som tvingat dem att gå på behandling var starten 

för deras process. Under behandlingen sker en förändring av deras uppfattning om livet som 

missbrukare och de beslutar även att påbörja sin förändringsprocess. Vi har tidigare nämnt att 

förändringsprocessen börjar när individen själv förändrar sin uppfattning och tar beslut om sitt liv, 

vår studie styrks av Kristiansens (2000) första krav och Prochaskas & DiClementes (1994) 

förberedelse stadie. Vi ser även ett tydligt samband mellan våra intervjupersoner och von Greiff & 

Skogens (2011), där en specifik yttre händelse, som exempelvis fängelsestraff, initierade en 

förändringsprocess. Vändpunkten kom under behandlingsperioden för två av våra intervjupersoner, 

vilket skiljer vår studie åt från von Greiff & Skogens forskning.   

Vi kommer nu att redovisa intervjupersonerna som redan passerat det ovan nämnda stadiet och 

befinner sig i nästa stadie där de har börjat förstå och inse sin del i det hela. Att vara riktigt ärlig mot 

sig själv och sin omgivning är ett återkommande tema för samtliga intervjupersoner. För Sofia var 

det inte bara en utmanande förändringsprocess att vara ärlig utan även att släppa taget och be om 

hjälp. ”Det handlar om att vara riktigt ärlig på insidan med mig själv. Det svåraste var att ta hjälp, 

ta emot hjälp, be om hjälp, kunna släppa taget om alla mina fasader och all. Väldigt mycket för mig 

var att släppa taget om saker och ting och låta det komma till mig, inte hålla på styra och ställa”.   
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Klara påbörjade sin behandling med KBT för att sedan fortsätta med 12-stegsprogrammet. Det var 

genom steg fyra och fem i de 12-stegen som hennes stora förändring skedde. Steg fyra är en 

självrannsakan där man lär känna sig själv, se vilka brister man har och ser sin del av händelserna. 

”Då fick jag se MIN DEL i alltihopa och den var inte rolig, jag var helt oförberedd”. Steg fem är att 

erkänna sina brister inför Gud och förlåta sig själv. Där förstår hon att det är alkoholen hon fyllt sin 

ilska och frustration med. ”Skrev verkligen ner alltihopa och resultatet är att när man är klar med 

femte steget och gått igenom det här och jag sett min del i alltihopa. Då har jag ingenting kvar. /…/ 

Det är vad jag har fyllt hålet med och medicinerat genom att dricka, för att jag inte står ut”.   

Även Sara berättar om att hon upptäckte sin del i sitt förflutna under sin inventering. ”Vi har ju en 

del i allting, i det mesta. Man har också ett ansvar, för att vi gör oss lätt till offer. Där någonstans får 

man också redskap att titta, JAHA, jag har en del i det, varför var jag sne, JAHA jag har en del i det, 

jag var avundsjuk eller jag är rädd eller jag har låg självkänsla”.   

Alla våra intervjupersoner har gått igenom en sådan inventering men de sist nämnda citateten är från 

personer som gått i någon form av 12-stegsprogram. Genom inventeringen lärde sig samtliga 

intervjupersoner att vara öppna och helt ärliga med sig själva samt sin omgivning. Nästa steg i deras 

förändring var att se sin del i sitt förflutna. De insåg och förstod att de själva valt att stanna i det 

destruktiva livet som missbruket medförde. Den centrala delen i förändringsprocessen börjar nu för 

samtliga intervjupersoner, det är i det här stadiet de bearbetar, analyserar och granskar hela sitt liv. 

De förändrar sitt handlingsätt gentemot livet och får verktyg för att kunna upprätthålla sig drogfria. 

De tar tag i aspekter i sitt liv där de tidigare medicinerat och fyllt ”hålet” med alkohol och/eller 

droger.   

Kristiansens (2000) andra krav, styrker vårt resultat, att individen måste förändra sitt handlingsätt 

gentemot drogerna med hjälp av olika strategier. Intervjupersonerna börjar under behandlingen 

engagera sig i sin process och beslutar att en förändring ska ske. Även förberedelse - och 

handlingsstadiet i TTM bekräftar vårt resultat.   

En stor del av förändringen är, som vi tidigare nämnt, individens egna beslut att vilja förändras. 

Förutom detta har vi även upptäckt att sociala relationer är en stor del i deras förändringsprocess. 

Dessa sociala relationer har både varit familj, behandlare/sponsorer samt de nya relationer de skapade 

under behandlingen. Vi ser en tydlig skillnad vilka sociala relationer som varit viktiga för våra 

intervjupersoner beroende på vilken behandlingsmetod de använt sig av. De tre som endast använde 

sig av KBT har tryckt på att personalen på behandlingshemmet gav dem styrka att vilja förändras och 
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har än idag stor betydelse för deras upprätthållande av drogfriheten. Alla tre nämnde att behandlaren 

såg något annat än bara deras missbrukarsida ”han såg människan i mig”. De andra fyra 

intervjupersoner nämner också vikten av sina sponsorer men trycker på gemenskapen de funnit 

genom 12-stegsprogrammet. ”Det var nog mötesfolket, jag hade nästan inga andra relationer”. Alla 

dessa sociala relationer oavsett om det var behandlare, sponsorer eller familjemedlemmar hade en 

stor del i och inflytande över att intervjupersonerna skulle klara av att komma ut ur sitt missbruk och 

våga frigöra sig från de tidigare destruktiva band de skapat. Tidigare forskning om sociala relationer 

och vikten av personal under behandlingen styrker vår studie (Prochaskas och DiClementes, 1994; 

Kristiansen, 2000; Skårner, 2001; Blomqvist, 2002; von Greiff & Skogens, 2011). Alla positiva 

förändringar som skett har motiverat intervjupersonerna att upprätthålla sig nyktra och drogfria. 

Motivationen för att upprätthålla sig nykter/drogfri är något som både Blomqvist (1999) och 

Kristiansen (2000) styrker. 

5.2.4 Förändringsprocesser idag 
För alla våra intervjupersoner finns det en klar bild av att de fortfarande har en pågående 

förändringsprocess.  De har fått insikt om hur långt de kommit på sin resa och vad de uppnått. Trots 

det finns det fortfarande delar i deras liv som de tidigare bedövat med alkohol/droger och som de valt 

att bearbeta idag. Nedan kommer vi presentera citat som representerar samtliga intervjupersoner. Vi 

har valt att belysa tre citat för att de själva betonade vikten av den pågående förändringsprocessen.   

Sofia använde sig av 12-stegsprogrammet och gör det än idag men hon betonar att hon även går på 

terapi (KBT) för att ta itu med händelser som gjort henne illa. ”Jag VÄLJER idag att ha AA i mitt liv. 

Men om jag inte hade gått in i den här terapin som jag började med i höstas så tror jag inte AA hade 

hjälpt mig på sikt. /…/ Det sitter så inrotat i mig och jag tar hjälp av terapi. Jag behöver ta mig 

igenom vissa grejer för jag vet också för att bli riktigt fri, så tror jag att jag måste förlåta mycket som 

andra människor har gjort mot mig och som jag gjort mot dem”.   

Sara är en av våra intervjupersoner som gjort om 12 stegsprogrammet ett flertal gånger för att nu 

kunna fördjupa sig de delar i hennes liv som hon tidigare bedövat med alkohol och droger. ”Jag 

menar nu när jag gjort om stegen så har jag kunnat göra en fördjupning senare. För nu är det inte så 

primärt just att, Gud jag kommer börja knarka om jag inte gör det här nu, men däremot så börjar jag 

förbättra vissa andra delar utav mitt liv som fortfarande kanske inte funkar så bra. Typ medberoende 

och så. Så att då har jag kunnat fördjupa mig på andra bitar, när det primära inte var drogerna 

direkt”.   
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Micke har inget från sitt förflutna som han kämpar med idag, däremot jobbar han ständigt med hur 

han ska bemöta människor i påfrestande situationer och hur han ska hantera dem. “Förut gjorde jag 

mycket saker utan att tänka överhuvudtaget och fick mycket konsekvenser av att slå först och fråga 

sen. Det gör jag inte längre, nu hamnar jag i situationer där jag kommer hem och tänker, shit vad 

jag är tung som inte slog honom eller gjorde något”.   

Drogerna eller alkoholen är inte längre den primära problematiken för intervjupersonerna, utan de 

bearbetar delar hos sig själva som de inte kunnat fokusera på tidigare. Samtliga intervjupersoner har 

haft en tragisk bakgrundshistoria och inte orkat eller klarat av att reda ut sitt förflutna. Idag när de 

vidmakthållit sin nykterhet/drogfrihet och missbruket inte längre är det primära och de känner sig 

stabila, har de skapat en ny livssituation där det nya drogfria livet har fått ett eget värde och mening. 

De kan då ta tag i de problem som de tidigare fyllt ut med sitt missbruk. Tidigare forskare styrker 

vårt resultat om att för att kunna upprätthålla sin nykterhet/drogfrihet så måste individen vara stabil, 

skapa ett eget värde och mening i deras nya livssituation (Prochaskas & DiClementes, 1994; 

Blomqvist, 1999; Kristiansen, 2000; Skårner, 2001; Blomqvist, 2002; von Greiff & Skogens, 2011).   

Sammanfattningsvis finner vi i vår studie att brytningen med missbruk inte är en specifik händelse 

utan flera som ofta sker över tid och i olika faser. Samtliga intervjupersoner har haft en vändpunkt, 

skillnaden mellan dem är att för en del skedde vändpunkten i början av förändringsprocessen medan 

för andra under förändringsprocessen. Insikten, balansen och tryggheten i tillvaron är en stor del i att 

upprätthålla sig nykter/drogfri. Med hjälp av dessa komponenter kan individen hantera situationer 

som tidigare varit påfrestade. 

5.3 Strategier & verktyg 
Under denna rubrik presentar vi strategier och verktyg som vi delat in tre olika stadier. Som vi 

tidigare nämnt under “hela förändringsprocessen” överlappar strategi och verktyg med 

förändringsprocess. Intervjupersonerna jobbar kontinuerligt med olika strategier under samtliga 

stadier i förändringsprocessen. I början och under behandlingen får de verktyg för att hantera olika 

situationer och miljöer för att inte få återfall. Idag tillämpar intervjupersonerna de verktyg som de 

ansett passat dem bäst. 

     

 

 



22 

 

    Strategier och verktyg 

 

     │────────────────────────────│────────────────────────────│ 

          Början                                       Under behandling                                 Idag 

 

(Bastidas & Fadirouz, 2015)  

5.3.1 Strategier och verktyg i början av behandlingen  
Intervjupersonerna har genomfört olika behandlingsformer och har därmed fått olika verktyg och 

strategier för att komma ut ur sitt missbruk. Under denna fas fanns det inte så många likheter mellan 

dem utan alla hade hittat sitt sätt att hantera situationen. 

Vi kommer presentera två citat från personerna som gick två olika 12-stegsprogram där ena gick på 

AA och den andra DAA. Vi valde dessa citat för att de visar en tydlig skillnad på de olika strategier 

och verktyg de använt sig av i början av behandlingen. Trots att de gått samma behandling så skiljer 

de sig åt. 

Sofia: ”I början var jag envis stolt och jävligt rädd livrädd för alkohol. Jag fick stänga av allt, kunde 

inte gå på fester kunde inte träffa vissa vänner. Jag valde att bara vara i AA programmet då, bara 

vara med de människorna för att jag var livrädd. Det var min strategi i början”. 

Sara: ”Om jag hade varit tvungen att stanna och känt så hade jag inte orkat, jag hade aldrig orkat. 

Så för mig var det väldigt viktigt med någon som gjorde det enkelt”. 

Skillnaden mellan dessa två är att Sofia använde sig av sina känslor, envishet och rädsla, som strategi 

medan Sara valde att stänga av sina känslor och inte känna efter som strategi. Maria är också en 

intervjuperson som använde sig av sina känslor som strategi, hon kände sig ”skyddslös och drevs av 

panikångest”. Sara började på NA:s 12-stegsprogram men klarade inte av att hantera sina känslor 

som krävdes på NA. Hon bytte till DAA där kravet på att hantera känslorna inte var det primära ”Jag 

behöver inte tänka så mycket, utan göra stegen först och tänka sen”. Det är alltså en skillnad mellan 

dessa tre, Sofia och Maria gick på AA medan Sara gick på DAA. En likhet som alla intervjupersoner 

har är att de valde att isolera sig för att inte falla tillbaka. 

Sebastian, Andreas och Micke var tre av våra intervjupersoner som använde sig av KBT som 

behandlingsform där de fick lära sig konsekvenstänk och även hade många gruppmöten. De gick på 
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samma behandlingshem, dock inte under samma tidsperiod. Trots att de genomgått en och samma 

behandling så har de använt sig av olika verktyg och strategier. Under Sebastians förändringsprocess 

bestämde han sig för att köra behandlingen fullt ut. Ett verktyg han lärde sig var att lära känna och 

acceptera andra medan Andreas verktyg var att fokusera på klienter i behandlingshemmet för att 

klara av början av behandlingstiden. 

Sebastian: “Vi använde varandra som verktyg, liksom att han är på det där sättet jag får väl 

acceptera att han är så där, han har sina sätt, jag kan inte påverka honom”. 

Andreas: “Jag var så jävla upptagen mycket med det här att kolla vad andra gjorde, ungefär som att 

jag spelade på lotto i huvudet. Äh, hon kommer aldrig klara sig, han kommer aldrig klara sig, hon 

kommer inte heller klara sig”. 

Strategier och verktyg utgör en viktig del i individens förändringsprocess, därför anser vi att de 

överlappar varandra. För att förändringsprocessen ska vara genomförbar skapar individen olika 

strategier och verktyg för att stå emot frestelsen att gå tillbaka till missbruket. Individen har nu 

bestämt sig för att en förändring ska ske och engagerar sig i målet med hjälp av sina strategier och 

verktyg för att upprätthålla sig nykter/drogfri. Denna beskrivning styrks av förberedelse stadiet i 

TTM. Vi kan även se en likhet med vår studie och Kristiansens (2000) andra krav, som menar att 

individen använder sig av olika strategier för att ändra sitt förhållningssätt gentemot sitt gamla 

missbruk. 

5.3.2 Strategier och verktyg under och slutet av behandlingen 
Under denna rubrik kommer vi analysera vilka strategier och verktyg intervjupersonerna använt sig 

av för att bryta med sitt missbruk och upprätthålla sig nyktra/drogfria. Processen har skilt sig åt 

beroende på vilka strategier och verktyg de lärt sig samt vilken behandlingsform de haft. 

Vi ser likheter mellan intervjupersonerna som gick någon form av 12-stegsprogram. Exempelvis 

kände fyra av våra intervjupersoner en stor skam under behandlingen. De fick lära sig att tömma allt 

det dåliga som fick dem att känna skam genom bland annat genom självrannsakan, och lärde sig att 

fylla hålet med något annat. Exempelvis genom att göra en daglig inventering, be och tacka varje 

dag. 

Klara: ”Det är vad jag har fyllt hålet med och medicinerat genom att dricka, för att jag inte står ut 

men nu får jag fylla det med bra saker istället och inte hitta på grejer utan faktiskt på riktigt med bra 
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saker för att jag är bra idag. Där började mitt liv. Från och med då så får jag se till att jag inte 

stoppar på mig nya saker”. 

Sara: ”Det rekommenderas att man ska be morgon och kväll. Att be om att vara nykter och drogfri 

bara för idag och sen tacka på kvällen”.  

Däremot ser vi en skillnad mellan de som gick någon form av 12-stegsprogram och de som använde 

sig av KBT som behandling. Förutom att det är skillnad mellan strategierna i behandlingsmetoderna 

har vi även funnit skillnad i strategier för de intervjupersoner som haft KBT som behandlingsmetod. 

Sebastian växte upp som en tillbakadragen person som behövde utrymme och att få vara för själv. 

Under Sebastians förändringsprocess lärde han sig att inte ”lägga på locket” och uttrycka sina 

känslor samt att få vara ärlig. Desto längre han kom i sin behandling utvecklades denna förändring 

till en strategi, ”att få välja att vara öppen och ärlig” gentemot personer som stod honom nära. 

Micke: ”Mycket var stegen, fördelar, nackdelar och ringa på vattnet. Om jag snor din handväska, 

hur mycket betydelse har den för dig bakåt. Du kanske hade ditt smink där som du hade fått av din 

mamma, hon kanske hade dött”. Han använde även jobbet och behandlingshemmet som strategi: 

“Jag sa att jag var upptagen hela tiden, jag jobbade extremt mycket. Det är typ en liten, god känning. 

Jag jobbade som en galning och jag tror att det var det behandlingshemmet och att jag såg till att jag 

hade något att göra hela tiden”. 

Citaten ovan visar en tydlig skillnad på deras olika strategier. Sebastian strategi var att uttrycka sina 

känslor och att vara ärlig mot sig och sin omgivning medan Mickes strategi var att ha ett 

konsekvenstänk och jobba mycket.  

Något som dock är giltigt för bägge grupper är att de allihop funnit verktyg som fungerar för dem så 

att de kan hålla sig nyktra/drogfria. Ytterligare en likhet samtliga intervjupersoner hade gemensamt, 

var att de använde sina behandlare/sponsorer som ett verktyg för att upprätthålla sig nyktra/drogfria.” 

Jag ser honom som ett av de redskapen”. Vi nämnde även detta under rubriken ”förändringsprocess 

under behandling”. Det här är ett tydligt exempel på att strategier och verktyg är en del av 

individernas förändringsprocess. 

Ytterligare en strategi samtliga intervjupersoner har gemensamt är att de brutit med de destruktiva 

relationer de tidigare haft och knutit nya under behandlingen. Vissa intervjupersoner har valt att ha 

kvar vänner från sitt missbrukarliv som respekterar deras beslut om förändring eller valt att följa 

samma spår. ”Jag är kompis med dem som respekterar mitt beslut och tagit samma väg”. 
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Omstruktureringen av sociala relationer är en viktig del för att förändringsprocessen ska 

vidmakthållas, vilket vi tidigare belyst. 

Blomqvist studier om alkohol och narkotika går i linje med vårt resultat att individen utvecklar olika 

strategier och etablerar verktyg för att hantera känslor, upplevelser och svårigheter som uppkommer 

under behandlingen (Blomqvist, 1999, 2002).   

Samtliga upplevde att deras behandlare/sponsorer hade en stor påverkan för deras process och tog 

hjälp av dem som en strategi. Detta styrks även av von Greiff & Skogens (2011) studie, där de 

framhäver behandlingen och personalen som en viktig faktor för att individen ska upprätthålla sig 

drogfri. Vi ser ett tydligt samband mellan våra intervjupersoners strategier och med tidigare 

forskning av Blomqvist (1999, 2002). Vårt resultat finner även stöd i Skårners (2001) studie där 

vikten att bryta med gamla sociala band och knyta nya sociala relationer eller genom att återuppta 

gamla relationer med personer som lämnat sitt missbrukarliv. Kristiansens (2000) fjärde krav att 

individen behöver etablera nya sociala relationer går i linje med de tidigare nämnda forskarnas 

studier/resultat samt vårt resultat. 

5.3.3 Strategier idag 
Under denna del kommer vi att presentera samtliga strategier och verktyg de använder sig av idag. Vi 

har valt att framhäva ett citat av varje person för att dessa strategier är det som vidmakthåller deras 

nykterhet/drogfrihet idag. Dessutom är de indelade efter så som vi började med att presentera dem. 

Klara: ”Att det som får mig att vara nykter idag är att jag mår bra på riktigt, att jag har fyllt det här 

svarta hålet eller jag har den fortfarande men jag kan ta hand om det när det är öppet, då vet jag och 

då tar jag hand om det ”. 

Maria: ”Jag måste komma ihåg vart jag kommer ifrån. Om jag inte tar hand om min sjukdom så kan 

det också försvinna allting. Jag har ju saker att förlora om jag skulle börja dricka igen”. 

Sofia: ”Det är också såhär, mina strategier idag är jag klarar inte mig själv! Jag har ju trott att jag 

klarar mig själv hela mitt liv. Så fort jag börjar hålla på att jag, jag klarar mig själv, då mår jag ofta 

inte bra”.  

Sara: ”Jag menar nu när jag gjort om stegen så har jag kunnat göra en fördjupning senare. /…/ jag 

förbättrar vissa andra delar utav mitt liv så fortfarande kanske inte funkar så bra. Typ medberoende 

och så. Jag har kunnat fördjupa mig på andra bitar, när det primära inte var drogerna direkt”. 
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De strategierna de ovanstående intervjupersoner har gemensamt är; daglig inventering, de ber varje 

dag, och tackar för att de klarat ännu en dag som nykter/drogfri. 

Micke: ”Men jag försöker inte sätta mig i situationer med folk med droger. Jag undviker de 

situationerna”. 

Sebastian: ”Min familj framför allt, min son, min fru”.  

Andreas: ”Min son som har en diagnos, tar ganska mycket tid och min sambo har epilepsi, så jag 

har inte så mycket tid att tänka på mig själv”. 

Samtliga intervjupersoner har gemensamt att de påminner sig om vart de kommer ifrån. De 

strategierna de tre sistnämnda intervjupersonerna har gemensamt är, konsekvenstänk. Förutom detta 

har de inget specifikt verktyg de använder sig av. 

För att upprätthålla sin nykterhet/drogfrihet har samtliga intervjupersoner använt sig av strategier 

som medför positiva konsekvenser. Vi kan se ett samband med flera av de studier som nämns ovan 

och vår forskning (Blomqvist, 1999, 2002; Kristiansen, 2000; Skårner, 2001; von Greiff & Skogens, 

2011). Samtliga intervjupersoner berättar att det är pågående kamp att hålla sig nykter/drogfri, de 

väljer att fortsätta gå på möten, vara sponsorer, eller ha ett konsekvenstänk. De måste komma ihåg 

och påminna sig om sitt förflutna för att inte falla tillbaka. För att förändringen ska vidmakthållas så 

är sociala relationer en stor del av upprätthållandet. Sammanfattningsvis finner vi i vår studie att det 

finns en skillnad mellan de olika strategierna samtliga intervjupersoner beroende vilken 

behandlingsform de gått på. 

6. Diskussion 
Syftet med denna studie var att förstå och beskriva vilka förändringsprocesser individerna haft på 

vägen ut ur sitt missbruk och vilka strategier de använt sig av för att upprätthålla sin 

nykterhet/drogfrihet. Genom frågeställningarna har vi fått fördjupad förståelse av den process som 

leder fram till en stabil alkohol, drog- och läkemedelsfri tillvaro. Vägen till nykterhet/drogfrihet är 

komplex och ser olika ut för de flesta men en sak som förenar intervjupersonerna tycks vara viljan till 

förändring. 

Den första frågeställningen ”Hur kan missbrukarens förändringsprocesser se ut?” visade sig variera 

för samtliga intervjupersoner. Vi upptäckte att brytningen med missbruk inte skedde av en specifik 
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händelse utan genom flera och dessutom på individens egen upplevelse under en längre period. 

Kristiansens (2000) och Proschaskas & DiClementes (1994) teorier om förändringsprocessen om 

individens upplevelse och beteende styrker vår studie. Den tidigare forskningen visar att vändpunkten 

är en specifik händelse (oftast negativt) och leder till insikt för att initiera förändringsprocess 

(Kristiansen, 2000; Blomqvist, 2002). I vår studie fann vi att samtliga intervjupersoner haft en 

vändpunkt, för vissa kom den i början av förändringsprocessen medan för andra under 

förändringsprocessen. Därmed finns det en skillnad mellan vår studie och tidigare forskning då vår 

studie visar att insikten initierades innan vändpunkten medan tidigare forskning menar att insikten 

kommer efter vändpunkten. För fyra av våra intervjupersoner kom vändpunkten genom en negativ 

händelse, och för de andra två kom vändpunkten under behandlingen när de börjar bearbeta sig 

själva. Vi menar att vändpunkten inte har en fastställd tidpunkt, utan den har en början, en mitt och 

ett slut. Den rätta tidpunkten är inbäddad i en större process och därmed behöver ses som ett större 

komplex än enbart en fastställd tidpunkt. Vi kan tydligt se i Saras exempel att trots att hon nått en 

botten, var tidpunkten inte rätt för att hon skulle bryta med sitt missbruk. Det är inte enbart på grund 

av en vändpunkt individen slutar med sitt missbruk utan det är en lång förändringsprocess innan, 

under och efter själva ”vändpunkten”.  Dessutom ska detta korrelera med individens egen vilja och 

den rätta tidpunkten. 

Den andra frågeställningen ”Vilka strategier kan missbrukaren använda sig av för att bibehålla 

nykterhet/drogfrihet?” visade sig variera beroende på vilken behandlingsform som 

intervjupersonerna gått på. Något som var giltigt för samtliga intervjupersoner var att de allihop 

funnit strategier och verktyg som fungerar och hjälper dem att bibehålla sin nykterhet/drogfrihet. Vi 

upptäckte skillnader på strategier och verktyg beroende på om de gått någon form av 12-

stegsprogram eller om de gått KBT behandling. Skillnaden är att intervjupersonerna som gått 12-

stegsprogram bearbetar på djupet dagligen medan de som gått KBT använder sig av konsekvenstänk. 

Som vi tidigare nämnt överlappar strategier och verktyg med förändringsprocessen. Dock har vi inte 

tidigare betonat den centrala vikten strategier och verktyg utgör för förändringsprocess, utan denna 

del anser vi att individen inte kan vidmakthålla sin nykterhet/drogfrihet. Enligt Skårner (2001) är det 

av stor vikt att ha det sociala nätverket som stöd och hjälp för att individen ska kunna upprätthålla sig 

drogfri. Denna ligger i linje med Proschaskas & DiClementes (1994) TTM modell där betydelsen av 

stöttande relationer betonas. Dessa forskare styrker vår studie då även vi funnit att sociala relationer 

är en viktig strategi för samtliga intervjupersoner för att kunna upprätthålla sin nykterhet/drogfrihet. 

Utan omstrukturering av individernas sociala relationer anser vi att upprätthållande av 
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nykterhet/drogfrihet skulle vara nästintill omöjlig. Människor är socialt orienterade, vi behöver 

interagera med varandra för att må bra och överleva, något som visats tydligt för samtliga 

intervjupersoner.  

Vårt resultat visade att vändpunkten inte är en fastställd punkt, som tidigare forskning visat, varför vi 

föreslår att framtida forskning bör studera vändpunkten som ett narrativ i sig där den långvariga 

processen kan framhävas i ett större perspektiv. Individen är komplex och det är inte enbart specifika 

händelser som påverkar dennes beslut - det är en större process än så. Vi behöver alltså belysa den 

långvariga processen, och ta bort fokus på vändpunkten för att istället lägga den på när individen får 

en insikt till att vilja förändras, oavsett om den lyckas då eller inte.    
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8. Bilaga 1 

Intervjuguide  
Bakgrund 

• Ålder? 
• Civilstånd/Barn?  
• Sysselsättning?   

Livet som missbrukare 

• Vilken drog använde du dig av? 
• Vilken huvuddrog hade du dig av när du slutade med ditt missbruk?  
• Kan du berätta i stora drag om hur ditt liv som missbrukare såg ut? (Ex. boende, försörjning 

mm.).  

Vändpunkten 

• Vad var anledningen till att du valde att bryta upp från missbrukare? 
• Var det något särskilt som hände i ditt liv som gjorde att du bestämde dig i samband med 

uppbrottet?  

Förändringsprocessen 

• Vilka strategier använder du för att hålla dig drogfri?  – familj, partner, hobby, terapi 
• Kan du ge exempel på några svårigheter du upplevde under den här tiden? 
• Tog du något återfall efter beslutet? 
• Vilka sociala relationer var viktiga var viktiga för dig när du bröt upp med missbruket? 
• På vilket sätt var det viktigt? 
• När började du känna tryggheten att avstå från droger?  

Nuvarande livssituation  

• Påverkas ditt liv idag av ditt tidigare missbruk? 
• Berättar du om din bakgrund? 
• Har du förändrat tankar och värderingar om dig själv och andra? Hur ser du på dig själv idag, 

jämfört med innan uppbrottet? 
• Har du kvar samma sociala relationer efter att du valde att sluta missbruka? 
• Hur ser ditt sociala liv ut idag, har det skett några förändringar? 

 
Har du något att tillägga innan vi avslutar intervjun?
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