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FÖRORD  

Jag vill först och främst tacka kvinnorna som på ett så tålmodigt sätt deltog i min studie. De-

ras medverkan var en förutsättning för att studien skulle kunna genomföras. De hade ett stort 

tålamod för mig som person under intervjuerna och fanns även tillgängliga för kompletteran-

de samtal under hela vägen. Jag vill tacka studiekollegorna i läsgruppen som så tålmodigt 

kommenterade min uppsats så att jag kunde förbättra den. Av samma skäl vill jag tacka min 

handledare Anders Kassman. Slutligen vill jag också tacka min familj som var ett gott stöd 

när det kändes slitsamt. Allt stöd gjorde c-uppsatsen till en trivsam upplevelse.     

 

Stockholm 23 april 2009 

Leif Lindberg      
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SAMMANFATTNING  

Drogmissbruk är ett stort problem för många individer i vårt samhälle. Jag genomförde under 

våren 2009 en kvalitativ studie och det övergripande syftet var att undersöka hur kvinnor som 

blivit fria från omfattande drogmissbruk beskriver sin väg ut ur missbruket och hur de undvi-

ker att återfalla. Jag använde en kognitiv teori för att analysera mitt problemområde. Jag har 

också kopplat ihop min studie med forskning och litteratur som tidigare publicerats inom om-

rådet. För att få fram kunskaper om ämnet intervjuade jag fem kvinnor. Deras beskrivningar 

ger för handen att drogmissbruk kan vara ett mycket smärtsamt tillstånd. Men också att allt 

inte behöver vara nattsvart. Deras beskrivningar inger en hoppfullhet och en förståelse för att 

det är möjligt att förändras. Genom att analysera med hjälp av den kognitiva teorin förstod jag 

att tankens kraft kan hålla kvar en drogmissbrukare i en svår livssituation, men också att 

samma kraft kan befria individen. Resultaten visar att det är viktigt för den som lämnar ett 

drogmissbruk att omge sig med personer som kan bidra med positiva influenser. Resultaten 

visar också att det är viktigt att vara självreflekterade och jobba med sig själv för att undvika 

att återfalla.     

 



4 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ........................................................................................................................................... 5 

Syfte och frågeställningar ................................................................................................................ 5 

DEFINITIONER..................................................................................................................................... 6 

DISPOSITION ....................................................................................................................................... 6 

BAKGRUND .......................................................................................................................................... 7 

Teoretiskt perspektiv ........................................................................................................................ 7 

Tidigare forskning ............................................................................................................................. 8 

Två avhandlingar om kvinnor och missbruk ................................................................................. 9 

METOD & MATERIAL........................................................................................................................ 11 

Kvalitativ metod............................................................................................................................... 11 

Urval och begränsningar ............................................................................................................... 12 

Genomförande, bearbetning och analys..................................................................................... 13 

Litteratur och forskning .............................................................................................................. 13 

Bearbetning och analys ............................................................................................................. 13 

Etiska överväganden...................................................................................................................... 14 

Validitet och reliabilitet ................................................................................................................... 15 

Generaliserbarhet ........................................................................................................................... 15 

Metodproblem ................................................................................................................................. 16 

RESULTATREDOVISNING .............................................................................................................. 17 

Presentation av intervjupersonerna ............................................................................................. 17 

Resultatet från intervjuerna ........................................................................................................... 19 

Vändpunkten och livet/tiden dessförinnan .............................................................................. 19 

Den definitiva vändpunkten....................................................................................................... 21 

Hjälp på vägen ............................................................................................................................ 23 

Betydelsefulla relationer ............................................................................................................ 25 

Återfall .......................................................................................................................................... 26 

Återfall – tankar, känslor och handlingar................................................................................. 28 

ANALYS ............................................................................................................................................... 31 

Vändpunkten ................................................................................................................................... 31 

Hjälpande faktorer och relationer ................................................................................................. 32 

Återfall .............................................................................................................................................. 33 

SLUTSATSER & DISKUSSION ....................................................................................................... 35 

Behov av vidare forskning ............................................................................................................. 36 

LITTERATURLISTA ........................................................................................................................... 37 

BILAGA ................................................................................................................................................ 38 

 



5 
 

INLEDNING 

Missbruksproblem som uppstår genom ett allt för högt intag av alkohol och droger har länge 

intresserat mig och därför valde jag att skiva om det ämnet i min c-uppsats. Det som är ge-

mensamt för alkohol och droger är den beroendeframkallande effekten. Överkonsumtion av 

alkohol har liknande effekter som överkonsumtion av droger. Av det skälet har jag valt att 

använda ordet drog som ett synonymt begrepp för alkohol och droger i min c-uppsats. 

Droger är något som sedan urminnes tider har tillhört vår och många andras kulturer. En 

del individer använder många olika slags droger beroende på vad som finns tillgängligt. And-

ra är specialister på vad de behöver och drogen väljs med stor omsorg efter dess farmaseptis-

ka egenskaper. Ytterligare andra använder droger för att förhöja sinnestämningen, tillexempel 

alkohol inför en festlig kväll med kompisarna eller några öl inför en fotbollsmatch (Beck, 

Wright, Newman & Liese, 1993).   

Personligen har jag hört att drogmissbruk ofta startar i unga år, att de som börjar kommer 

från dysfunktionella familjer och att droger förstör både kropp och själ. Inte sällan kopplas 

drogmissbruk till hemlöshet, institutionsliv och död. Föreningar startas av drogmissbrukare 

för att tillvarata deras rättigheter. Professionella säger att drogmissbrukare är svårbehandlade 

och stökiga. Bakom missbruksschablonerna döljer sig nog en helt annan sanning och det är 

den jag har strävat efter att hitta. 

Jag tror att Volckerts (2003) kan leda studien in på rätt spår. Han menar att drogmissbruka-

re är komplexa individer som bär på obehagliga känslor och att det är skräcken för dessa 

känslor som de försöker lindra med droger. I den här studien har valt att undersöka hur några 

utvalda kvinnor upplever sin väg bort från sitt drogmissbruk.  

 

Syfte och frågeställningar 

Det är svårt att veta vilka händelser, processer och motiv som ligger bakom att en drog-

missbrukare har svårt att lämna sitt missbruk. Det är också svårt att veta vad som hjälpte 

kontra inte fungerade när en drogmissbrukare lyckas lämna sitt missbruk. Mitt övergripan-

de syfte är att undersöka hur kvinnor som blivit fria från omfattande drogmissbruk beskri-

ver sin väg ut ur missbruket och hur de undviker att återfalla. Mina frågeställningar är: 

1. Vad har varit avgörande för kvinnornas förmåga att avsluta missbruket?  

2. Hur har kvinnorna hanterat frestelsen att återfalla?  
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DEFINITIONER 

Många olika begrepp används i studien och de finns angivna under rubrikerna teoretiskt per-

spektiv och tidigare forskning. Här har jag valt att förtydliga några begrepp som inte finns 

angivna där och som är viktiga för att förstå innehållet i resultat- och analysdelen. Begreppen 

är kopplade till tolvstegsprogrammet. Det är en gemenskap där alkoholister och narkomaner 

möts för att dela med sig av sina erfarenheter med varandra. Det finns tolvstegsmöten på flera 

olika ställen runt om i Stockholm. De som går på dessa möten arbetar efter de tolv stegen för 

att bli fria från sitt beroende av alkohol och droger. De som arbetar med de tolv stegen blir 

ledda av en sponsor. En sponsor har som regel själv arbetat i de tolv stegen och kan därför 

vägleda den som är ny på ett bra sätt (Kinney & Leaton, 1997). De två mest kända av dessa 

gemenskaper är NA (Anonyma Narkomaner) och AA (Anonyma Alkoholister).  

Fyra av mina intervjupersoner använde sig av NA eller AA för att hålla sig borta från alko-

hol och/eller droger. Det var jag tvungen att förhålla mig till i studien. Jag kom fram till att 

det bästa var att använda ordet tolvstegsprogrammet i min studie, i stället för att skriva NA 

eller AA.  

 

DISPOSITION 

Jag har valt Backmans (2008) linjära disposition som är typisk för den traditionella forsk-

ningsrapporten och många rapporter i det kvalitativa perspektivet. Mitt upplägg är således 

logiskt upplagd på följande sätt: problemformulering, syfte och frågeställningar, metod, resul-

tat och diskussion. Larsson (2005) menar att en kvalitativ undersökning bör vara väl sam-

manhållen och av det skälet har jag sökt en logisk röd tråd, även när det gäller tidigare forsk-

ning, datainsamlings- analysstrategier och tolkningar. För lättfattlighetens skull har jag också 

försökt använda ett så enkelt språk som möjligt.  
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BAKGRUND  

I bakgrundsdelen presenterar jag först den teori som jag använder för att analysera min empi-

ri. Jag har valt den kognitiva teorin. De källor och kunskaper som där presenteras är på inget 

sätt heltäckande för vad kognitiv teori är. Men jag anser ändå att det som är medtaget är till-

räckligt för att analysera mitt material. I kapitlet efter den kognitiva teorin presenteras en del 

tidigare forskning inom ämnet alkohol och droger, man skulle kunna kalla delar av det mate-

rialet för beroendeforskning. Det har heller inte varit möjligt att ge en heltäckande beskriv-

ning av den forskningen. Men jag anser att det som finns med räcker för att beskriva pro-

blemområdet.  

    

Teoretiskt perspektiv  
Inom det kognitiva perspektivet intresserar man sig för hur människor tar emot och bearbetar, 

reagerar och använder information. Enligt den kognitiva människosynen har människor egen 

handlingsförmåga. Människor är meningssökande och meningsskapande symbolanvändare, 

som drivs av medvetna avsikter och motiv. Människan är inte ett offer för sina omständighe-

ter, utan människan är vad hon gör av sina erfarenheter. Inom kognitiv teori ser man tanken 

som startpunkten för beteendet (Karlsson, 2004).  

Melin & Näsblom (1998) menar att enligt den kognitiva återfallsmodellen väcks de drogre-

laterade tankarna upp av inre eller yttre högriskstimuli. Det uppstår helt enkelt ett automatiskt 

tankemönster i hjärnan som aktualiserar en känsla av drogsug. De automatiska tankarna gör 

missbrukaren sugen på droger genom att en kedja av minibeslut aktiveras, som successivt 

leder fram till återfallet. Av det skälet är det mycket vanligt att missbrukaren tar återfall på 

vägen bort från missbruket, vägen kantas i princip alltid av återfall. För att lyckas på sikt mås-

te därför toleransen för återfall vara stor hos missbrukaren själv, anhöriga och professionella 

(a. a.).  

Enligt Freeman, Pretzer, Fleming och Simon (1994) kan man med kognitiva metoder för-

ändra människors beteenden, genom de tre mänskliga funktionerna tanke, känsla och hand-

ling. Uppgiften är att bedöma kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga reaktioner på 

problemsituationer för att hitta strategier som hjälper. När man använder kognitiva metoder 

på drogmissbrukare kan det ta lång tid innan det får önskad effekt (a. a.).  

Witkiewitz och Marlatt (2007) menar att målet, när man arbetar med kognitiva metoder för 

att hjälpa drogmissbrukare, är att förebygga återfall och att identifiera individuella högrisksi-
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tuationer. Högrisksituationer kan växa fram på många olika sätt, till exempel om drogmiss-

brukaren besöker en speciell plats eller träffar en speciell person som väcker starka känslor. 

Känslor, beteendemönster eller tankar som olika situationer skapar ökar helt enkelt risken för 

återfall. Högrisksituationens intensitet och svårighetsgrad kan variera mycket (a. a.).   

Familjens roll och signifikanta andra personer är en viktig del i behandlingen och åter-

hämtningen för personer med missbruksproblem. Å ena sidan kan det uppstå problem om 

missbrukaren är en del av en familj där det också förekommer missbruk eller har partners eller 

nära vänner som har missburksproblem. Det kan medverka till att högrisksituationer uppstår 

genom att droger finns nära till hands och ofta bygger relationerna på droger. Å andra sidan 

kan familj, partners eller nära vänner som inte har missbruksproblem vara en förutsättning för 

att återhämtningen ska lyckas. I dessa mer sunda relationer uppstår det ofta automatiskt dis-

kussioner om drogrelaterade tankar som kan vara viktiga att få ventilera för att återhämtning-

en ska lyckas (Kouimtsidis, Reynolds, Drummond, Davis & Tarrier, 2007).    

 

Tidigare forskning  

Prochaskas och DiClementes (citerad/refererad i Gyllenhammar, 2002, s. 18f) menar att de 

som lämnar ett drogmissbruk går igenom en förändringsprocess, det är viktigt att se före-

komsten av återfall som en del av den processen. Känslan av skuld och skam ökar om omgiv-

ningen har en dömande attityd gentemot missbrukaren som återfaller. Det har visat sig att en 

faktor som utmärker personer, som med tiden lyckas ta sig ur ett missbruk, är att de förmår 

kämpa vidare trots att återfall förekommer på vägen. Det som fick Prochaskas och DiClemen-

tes att inkludera återfall som en del av förändringsprocessen var den höga återfallsfrekvensen 

vid olika undersökningar (a. a.).  

Enligt Ebaugh (1998) är det vanligt att drogmissbrukare väljer att ändra på sitt liv i en an-

tingen eller situation. Vändpunkten aktualiseras i ett läge där den fysiska eller den mentala 

hälsan är hotad. Individen har då att välja mellan att söka hjälp och försöka göra något åt sin 

situation, dö av hälsoproblem eller förolyckas. Vändpunkten kan användas för att motivera 

och rationalisera sitt beslut inför sig själv och andra. När missbrukaren väl har börjat motivera 

och rationaliserat sitt beslut, är det svårt att göra annat än att lämna sin gamla roll, att stanna i 

den gamla rollen skulle få personen att framstå som dum. Vändpunkten har tre basfunktioner: 

tillkännagivande av beslutet till andra, reducering av kognitiv dissonans (balans i tillvaron) 

och mobilisering av resurser (a. a., s. 134ff). 
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Kinney och Leaton (1997) menar att risken för återfall är ständigt överhängande och skälen 

kan vara många. Individer med kort drogfri tid kan underskatta allvaret och förneka att de inte 

kan ta droger längre. De tror att de kan ta droger och vara sociala på ett normalt sätt. Individer 

med längre drogfrihet riskerar att återfalla om de har kört fast i återhämtningsprocessen eller 

om de upplever en akut kris i livet. Vissa känner sig stabila och tror att missbruket är ett av-

slutat kapitel och tar återfall av det skälet (a. a.). Heiling (2004) menar att drogsuget stundvis 

kan göra livet utan alkohol eller droger till ett plågsamt tillstånd för missbrukaren. Inre eller 

yttre stimuli aktiverar drogsuget och här ses drogsuget som ett förstadium till själva återfallet. 

Drogsuget kan uppstå spontant även efter många års drogfrihet, därför finns risken för återfall 

alltid närvarande. Ett återfall kan leda till att missbrukaren förlorar mödosamma positiva be-

handlingsresultat, som till exempel: bostad, ekonomi och sociala relationer. 

I engelskspråkig litteratur skiljer man mellan ett tillfälligt kort återfall (lapse) och okontrol-

lerad tillbakagång i missbruk (relapse). Lapse handlar om att missbrukaren tillfälligt avbryter 

drogfriheten och relapse handlar om att missbrukaren återgår under en längre tid till ett mer 

påtagligt missbruk (Melin & Näsblom, 1998, s. 238).  

 

Två avhandlingar om kvinnor och missbruk  

Kristiansen (2000) intervjuade sju kvinnor och sju män som hade blivit fria från sitt drog-

missbruk. Kriterierna för att vara med i studien var ett flerårigt drogmissbruk, minst två års 

drogfrihet och de skulle vara socialt integrerade. Intervjupersonernas behandlingserfarenheter 

och livshistorier, om hur deras liv hade format sig efter drogmissbruket, varierade i hög grad. 

De flesta hade försökt sluta flera gånger tidigare utan att lyckas med det. För två av kvinnorna 

berodde inte vändpunkten på ett personligt bottenläge. De hade inte bestämt sig för att sluta, 

när de på grund av olika anledningar gjorde det i alla fall. Fem av kvinnorna upplevde sin 

livssituation som mycket jobbig när de beslutade sig för att lämna drogmissbruket, deras liv 

var värre än någonsin tidigare. Dessa kvinnor var övertygade om att om de inte slutade med 

drogerna skulle de inte leva länge till, för dem var valet att sluta ytterst en fråga om liv eller 

död. Fyra av kvinnorna menade att deras motivation att lämna drogmissbruket bakom sig väx-

te fram när de blev definierade som drogmissbrukare av myndighetspersoner och andra i om-

givningen, som inte hade vetat om det tidigare. Skälen att lämna drogmissbruket gick i samt-

liga fall att härleda till tidigare negativa sociala, psykiska, fysiska och/eller ekonomiska kon-

sekvenser, som under en längre tid hade lagrats i deras medvetande. Ingen hade brutit sig loss 
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från drogmissbruket oberoende av andra, uppbrottet gick på ett eller annat sätt att härleda till 

personella relationer i eller utanför drogmissbruket (a. a.).  

Blomqvist (2002) bygger sin studie på utförliga intervjuer med människor, som efter att ha 

haft allvarliga drogproblem, funnit en stabil lösning och kunnat återgå till ett mer normalt liv. 

Två olika grupper jämfördes: den ena gruppen hade sökt och fått professionell eller formell 

organiserad hjälp och den andra gruppen hade inte behövt sådan hjälp för att bli fria från sitt 

drogmissbruk. Vägen ut ur drogmissbruket var i hög grad en aktiv process. Oavsett hur vägen 

ut formade sig så framstår det som en långvarig process, som påverkas av omgivningens för-

måga och inställning till drogmissbrukaren. Med hjälp av omgivningens kulturbundna tanke-

gångar och förhållningssätt och/eller olika behandlingsideologier fick intervjupersonerna en 

ny personlig och social identitet. De som uppgav att de hade löst sitt drogmissbruk med pro-

fessionell hjälp hade i genomsnitt en något mer problematisk uppväxt, deras drogmissbruk 

innebar i högre grad att de hade förbrukat sina personliga och sociala resurser. De som upp-

gav att de hade löst sitt drogmissbruk utan professionell hjälp var något mindre involverade i 

den subkulturella missbruksvärlden, de identifierade sig inte med den världen. För de kvinnor, 

som inte hade sökt professionell hjälp, påverkade till stor del de egna barnen beslutet att läm-

na drogmissbruket. De som sökte professionell hjälp gjorde det i en mycket jobbig situation 

där konsekvensen av drogmissbruket ansågs hög, de sökte hjälp för att få lindring i en situa-

tion där livet kändes olidligt. De som inte sökte professionell hjälp beskriver inte uppbrottet 

lika dramatiskt. Möjligheten att varaktigt upphöra med drogmissbruket var starkt beroende av 

hur man förmådde upprätta en fungerande levnadssituation som innebar trygghet, handlings-

utrymme och meningsfulla alternativ till missbruket (a. a.).   
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METOD & MATERIAL  

Kvalitativ metod 

För att få en bättre förståelse för hur kvinnor som blivit fria från omfattande missbruk upple-

ver den processen, i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar, har jag valt en kvali-

tativ metod. Viktiga begrepp är innebörd, kontext och process. Innebörd är viktigt för att be-

lysa intervjupersonernas betydelse av vad de säger. Kontexten är viktig för att belysa var, när 

och hur fenomenen sker. Processen är viktig för att förstå hur deras liv har utvecklats (Back-

man, 2008). 

I vidare mening handlar den kvalitativa metoden om att låta individens subjektiva upple-

velse komma till uttryck genom egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar. Larsson (2005, 

s. 92) beskriver detta på ett talande sätt:  

 

Som en idealisk målsättning försöker den kvalitativa undersökaren att ”uppleva vad den andra 

upplever” eller ”se världen med den andras ögon.  

 

Initialt lägger min undersökning inte tyngdpunkten på begreppsliga formuleringar i form 

av teorier, frågeställningar eller hypoteser. Jag har valt att integrera med empirin (datainsam-

lingen) och utifrån det formulera begrepp utifrån teorier. Med det vill jag ha sagt att jag har 

valt en induktiv ansats. Till viss del har utformningen av teorierna arbetats fram parallellt med 

datainsamlingen.  

För mig har intervjupersonernas egna tolkningar och handlingsmotiv haft betydelse. Jag 

valde att se intervjutillfället som en intersubjektiv händelse, där två personer talar om ett 

ämne av gemsamt intresse. För att få så uttömmande svar som möjligt ställde jag följdfrågor 

så att intervjupersonerna kunde belysa olika aspekter av de ämnen som behövde uppmärk-

sammas. Samtalet styrdes upp genom följdfrågor och intervjupersonens svar bestämde delvis 

samtalets förlopp. Jag ansträngde mig för att skapa en trygg atmosfär, för jag ville få intervju-

personerna att berätta om specifika situationer på ett avspänt sätt. Jag försökte undvika all-

männa beskrivningar genom att ställa följdfrågor om konkreta händelseförlopp. Jag försökte 

också ha ett så öppet sinne som möjligt för företeelser som var okända för mig (Kvale, 1997).  

Jag använde en allmän intervjuguide. Det betyder att jag formulerade och använde ett antal 

relevanta beskrivbara teman, för att söka svar på problemställningen. Därefter formade jag ett 

antal öppna underfrågor till varje temaområde, dessa frågor ställdes inte i någon bestämd ord-

ning. Under intervjuerna märkte jag att det var problematiskt att formulera frågorna på exakt 
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samma sätt till alla intervjupersoner. Ibland formade sig intervjun nästan till ett informellt 

samtal, där frågorna blev en slags checklista. Det var inga problem, utan det gav mig en möj-

lighet att koncentrera och tolka det som sades under intervjuns gång. Kvale (1997) menar att 

det kan vara bra om intervjun hamnar på en samtalsnivå under vissa stunder. Det kan leda till 

att intervjupersonen får möjligheten att förtydliga sig eller att det visar sig att intervjuperso-

nen har många olika uppfattningar om ett tema, som ibland kan vara motstridiga (a. a.).    

 

Urval och begränsningar 

Jag begränsade min studie till enbart drogmissbrukande kvinnor. Skälet var att jag ville un-

dersöka olikheter inom en så homogen grupp som möjligt. Kriterierna för att vara med i studi-

en var en ålder på över 30 år, deltagaren skulle ha haft ett långvarit och allvarligt alkohol eller 

drogmissbruk som de hade återhämtat sig ifrån, deltagaren skulle vara förälder och slutligen 

deltagaren skulle ha varit drogfri i minst två år.  

Det är vikigt att belysa kvinnors erfarenhet av missbruk. Missbruk av droger och alkohol är 

ett forskningsområde som mestadels har granskat mäns missbruk (Lindberg, 1999). Det be-

hövs ytterligare kunskaper om kvinnors specifika reaktionsmönster och behov av behandling. 

Ett annat område där det behövs mer kunskaper är vilken roll kvinnors relationer spelar för 

missbruket (Leissner & Hedin, 2002, s. 10).  

För att få tag i kvinnor till min studie använde jag den så kallade snöbollsmetoden. Jag fick 

tag i en person, som i sin tur kände en annan person som kunde vara med, och samma process 

upprepades igen. Det innebar att jag plötsligt befann mig i ett nätverk med personer som kän-

de varandra mer eller mindre bra (Neuman, 2006). Det var inget som jag hade planerat från 

början. Det blev så när den första kvinnan jag kom i kontakt med berättade att hon kände en 

vän med liknande problem, som kanske också kunde vara med i studien.  

Jag vill inte kalla mitt urval representativt för hela gruppen drogmissbrukare. En bidragan-

de orsak till det är att jag endast har studerat gruppen kvinnor i min studie. Mitt urval är heller 

inte representativt för hela gruppen kvinnor. Några saker som inte gör mitt urval representa-

tivt för hela gruppen kvinnor är att för få deltagare deltog i studien, alla kvinnorna hade barn 

och personer utan barn hade förmodligen gett ett annat resultat. De som deltog i min studie 

levde också under ordnade förhållanden och personer som inte gör det hade förmodligen gett 

ett annat resultat. Det finns säkert andra variabler som bidrar till att urvalet inte är representa-

tivt, men jag har här nöjt med att konstatera att urvalet inte är det, med det som redan har 

framkommit.  
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Genomförande, bearbetning och analys  

Jag beslutade mig tidigt för att min uppsats skulle handla om personer med alkohol- och/eller 

drogmissbruk. Det övergripande temat som avspeglar sig i mitt syfte fastställdes när jag hade 

bekantat mig med relevant litteratur. I nästa steg utformade jag en intervjuguide bestående av 

fyra övergipande teman. Jag intervjuade fem kvinnor som jag fick kontakt med genom olika 

föreningar och organisationer för missbrukare i Stockholm. Med mig till intervjun hade jag ett 

färdigformulerat introduktionsbrev som de fick läsa och godkänna innan intervjun påbörjades. 

Intervjuerna bandades för att i ett senare skede transkriberas. Varje enskild intervju tog unge-

fär en timme. Deltagarna är anonymiserade i uppsatsen, vilket här motiveras med att det kan 

innebära problem att bli utpekad som missbrukare i samhället.  

 

Litteratur och forskning 

Jag har sökt och införskaffat forskningslitteratur av olika betydelsegrad genom Sköndal hög-

skola, det vill säga jag har använt deras bibliotekskatalog och databas. De databaser som har 

används är: Libris, Psyk info och Academic search. Svenska sökord är: kvinnor, missbruk, 

beroende, kognition, alkohol, droger och uppbrott. Engelska sökord är: women, abuse, cogni-

tive, addiction, drugs and breaking-up. Jag fick många träffar på sökorden. Jag var även på 

CAN:s bibliotek (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) som hade relevant 

litteratur till utlåning. På CAN fick jag också hjälp att söka i deras databas, vilket resulterade i 

ytterligare mer forskningslitteratur. Jag fick litteraturtips av studerande kollegor, min handle-

dare och lärare.  

 

Bearbetning och analys  

I resultatdelen presenteras intervjupersonernas förklaringar och svar i sammanfattad form. Jag 

har valt att endast presentera förklaringar, svar och oväntade beskrivningar som har en direkt 

anknytning till problemställningen och frågan som redovisas, detta har utförts på ett så eko-

nomiskt sätt som möjligt (Backman, 2008). Kvale (1997) menar att man ska gå i dialog med 

texten, att man ska inleda ett fingerat samtal om textens mening inför sig själv. Det har jag 

gjort för att utveckla, klargöra och utvidga vad texten uttrycker. Först strukturerade jag det 

komplexa materialet inför analysen. Därefter klargjorde jag materialet genom att eliminera 

överflödig text och upprepningar. Det kallas för att meningskoncentrera texten. För mig var 
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det viktigt att skilja mellan väsentlig och oväsentlig text. Genom att arbeta med texten på det 

sättet klarlades intervjupersonernas egna uppfattningar, och det blev möjligt att upptäcka nya 

perspektiv på fenomenen. Mitt arbete med texten kan delas in i fem steg: (1) först läste jag 

texten för att få en helhet, (2) därefter fastställde jag meningsenheterna som de uttrycktes av 

intervjupersonerna, (3) sedan formulerade jag dominerande teman utifrån meningsenheterna, 

(4) för att sedan ställa frågor till meningsenheten utifrån syfte och frågeställningar, (5) och det 

hela knöts samman tema för tema till en deskriptiv utsaga (a. a., s. 171, 177). Tanken var inte 

att jag skulle reducera intervjuns centrala teman till enstaka variabler, utan jag har analyserat 

hur dessa samspelar med varandra ur ett helhetsperspektiv (Larsson, 2005). Jag har använt 

hermeneutikens tankesätt för att tolka och förstå det empiriska materialet. Hermeneutik asso-

cieras med tolkande av social vetenskap som ger upphov till samvetsgrann studie av materia-

let som helhet för att hitta en djupare mening. För min del innebar det att varje fas genererade 

nya insikter som jag tog med mig till nästa steg (Neuman, 2006). 

 

Etiska överväganden  

Jag har inte ansökt om etikprövning enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor då 2 § anger att sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning 

på grundnivå eller på avancerad nivå är befriade från etikprövning. Däremot har jag följt Ve-

tenskapsrådets forskningsetiska principer som anger fyra allmänna huvudkrav på forskningen. 

(1) Informationskravet anger att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Jag informerade om vad deltagandet gick ut på och villkor 

för deltagandet. I mitt introduktionsbrev framkom det att deltagandet var frivilligt, att de hade 

rätt att avbryta sin medverkan när som helst, och även information om vart jag kunde nås och 

institutionsanknytning. Jag betonade vinster i fråga om ny kunskap som studien skulle kunna 

komma att bidra till för att motivera till deltagande. (2) Samtyckeskravet anger att deltagare i 

en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Detta krav konkretiserades 

genom att jag inhämtade intervjupersonernas samtycke vid intervjutillfället. (3) Konfidentiali-

tetskravet handlar om att uppgifter om alla personer i en undersökning skall ges största möj-

liga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Jag försäkrade intervjupersonerna om att jag skulle förvara och avrapporte-

ra identifierbara uppgifter på ett sådant sätt att de som enskilda individer inte skulle riskera att 

bli identifierade av utomstående. Ingen av intervjupersonerna uttryckte sig vara rädda för att 

eventuellt bli igenkända genom att någon företeelse på ett ofrivilligt sätt skulle leda till att 



15 
 

individen kunde identifieras av någon obehörig. (4) Nyttjandekravet handlar om att uppgifter 

insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Jag informerade 

om att uppgifterna inte kommer att användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Validitet och reliabilitet 

Elofsson (2005) menar att det är viktigt att fastställa intervjuresultatens reliabilitet och validi-

tet. För att kunna tala om hög reliabilitet måste det man mäter vara stabilt och inte störas av 

för många variationer i tid, plats och intervjuare. Mina intervjuer pågick ungefär lika lång tid 

vardera. Två av mina intervjupersoner valde att bli intervjuad hemma. Jag anser inte att det 

påverkar reliabiliteten i förhållande till de andra intervjuerna, som skedde i en föreningslokal 

där jag kunde låna ett rum. Då uppsatsen är skriven av mig ensam, har jag också haft kontroll 

över händelseförloppet under intervjuerna och studiens övriga faser. Det är särskilt viktigt att 

undvika ledande frågor när man intervjuar, och det undvek jag, för att inte påverka de inter-

vjuades svar i någon riktning (Kvale, 1997). För att kunna tala om hög validitet måste studien 

så nära som möjligt lyckas mäta det studien avser att mäta. När det gäller kvalitativa studier 

som denna, med en så förhållandevis liten urvalsgrupp, kan man i första hand eftersträva hög 

intern validitet (Larsson, 2005). För mig betyder intern validitet att empirin överensstämmer 

med vad intervjupersonerna har sagt. Jag vill av det skälet hänvisa till de informationsrika 

beskrivningar uppsatsen ger uttryck åt, som har utformats med hjälp av svaren på de öppna 

intervjufrågorna, för att kvalitativt fånga in det som var avsikten. För att försäkra mig om att 

min tolkning överensstämde med vad intervjupersonerna hade sagt skickade jag en deskriptiv 

utsaga via e-post till varje enskild intervjuperson. På så sätt fick intervjupersonerna möjlighet 

att reagera och komma synpunkter. En av kvinnorna bekräftade att min tolkning stämde, en 

hade synpunkter på det jag hade skrivit om henne och det förhöll jag mig till genom att göra 

vissa förändringar i texten. De tre andra kvinnorna hörde inte av sig, vilket jag tolkade som att 

de inte hade något att invända.  

 

Generaliserbarhet 

Enligt Backman (2008, s. 75) handlar generalisering om hur säkert vi kan svara på om det 

som framkommer i primärstudien kan sägas gälla en större grupp av personer och grupper 

som befinner sig i olika miljöer. Om jag slumpmässigt hade sökt intervjupersoner i en större 
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grupp individer så kanske jag hade hittat ett mer representativt urval. Snöbollsmetoden har ju 

också inneburit vissa begränsningar. I och för sig kan man tänka sig att det skulle ha varit 

möjligt att göra någon form av försiktiga gissningar om att kvinnor i samma nätverk med lik-

nande missbruksbakgrund skulle ha svarat på ungefär samma sätt. Dessa tankar kändes dock 

lite långsökta, varvid jag kom fram till att studien inte är generaliserbar.    

 

Metodproblem 

Att välja en kvalitativ metod kan vara en utmaning. Mina intervjuer genererade en stor text-

massa, vilket innebar att det var svårt att avväga mellan vad som skulle få finnas med och vad 

som skulle utelämnas. Det hade kanske underlättat om jag hade använt en mer strukturerad 

intervjuguide, eftersom det stundom blev svårt att begränsa intervjupersonerna att berätta om 

det studien skulle handla om. Snöbollsmetoden medförde att jag kom i kontakt med personer 

som befinner sig inom samma nätverk och det ledde till att intervjupersonerna uttryckte sig på 

ett liknande sätt om problemet, det är en faktor som kan ha påverkat resultatet.  
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RESULTATREDOVISNING  

Resultatredovisningen består av två kapitel. Ett kapitel med en kort presentation av intervju-

personerna, som har fingerade namn för anonymitetens skull. Förutom en viss basfakta har 

jag valt att kort återge personernas missbrukshistoria. Introduktioner av det här slaget kan ge 

en rätt ensidig bild av en person, vilket kan vara viktigt att tänka på när man läser resultatde-

len, så att läsningen inte genererar fördomar. Genom att förmedla ovanstående vill jag före-

bygga att en stereotypisering av drogmissbrukare som individer byggs upp. Efter kapitlet med 

presentationerna presenteras intervjupersonernas svar på de teman som lyftes fram under in-

tervjuerna, och dessa är:    

 

• Vändpunkten och livet/tiden dessförinnan  

Temat ger en bild av hur intervjupersonernas liv såg ut innan själva vändpunkten och på 

vilket sätt missbruket formade deras liv.  

• Den definitiva vändpunkten  

Temat ger en bild av hur intervjupersonernas liv såg ut i samband med vändpunkten.  

• Hjälp på vägen 

Temat pekar på viktiga händelsekedjor som intervjupersonerna fick hjälp ifrån för att 

lyckas avbryta drogmissbruket.  

• Betydelsefulla relationer 

Temat ger en bild av betydelsefulla relationer som underlättade för intervjupersonerna att 

lämna drogmissbruket och på vilket sätt relationerna var viktiga.   

• Återfall 

Temat ger en bild av intervjupersonernas återfallsprocesser och deras personliga definition 

på återfall.  

• Återfall – tankar, känslor och handlingar 

Temat ger en bild av intervjupersonernas tankar, känslor och handlingar kopplat till åter-

fall. 

 

Presentation av intervjupersonerna  

Monica 54 år och 19 års drogfrihet, arbetade vid tiden för intervjun som alkohol- och drogte-

rapeut på ett kommunalt boende. Hon har tre vuxna barn, mellan 19 och 25 år. Monica växte 

upp i en kärnfamilj. Pappan var styrande, han ville att hon skulle löpträna för att han gjorde 
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det själv. Hon ville sjunga, dansa och gympa men det uppmuntrades hon inte alls till. Monica 

började med alkohol i 9:an av nyfikenhet och för att det var spännande. Men hon har svårt att 

säga varför hon började. Monicas drog var alkohol. Det började med att hon tog sprit från 

föräldrarna och blandade häxgrogg med sina kompisar. Hon mådde bra ibland och kräktes 

ibland, när hon hade druckit för mycket. Hon blev påverkad av andra men samtidigt ville hon 

det själv också, hon menar att alkohol på helgen hörde till om man var en i gänget. Hon pro-

vade hasch men det var aldrig något för henne. Hennes alkoholism utvecklades i vuxen ålder.  

 

Tina 54 år och 9 års drogfrihet, hade vid tiden för intervjun förtidspension. Hon har tre vuxna 

barn, en pojke och en flicka, mellan 27 och 32 år. Tina började missbruka alkohol och droger 

när hon var i tonåren för att det hörde till och var spännande. Hon blev bjuden på alkohol av 

sina föräldrar. Hon fick stora problem med droger när hon blev äldre. Hon tog droger för att 

slippa känna sorg och rädslor. 

 

Carolina 47 år och fyra års drogfrihet, arbetade vid tiden för intervjun inom en riksorganisa-

tion som vänder sig till människor med missbruksproblem och andra intresserade. Hon arbe-

tade extra på ett boende, var övervakare åt fem män och studerade till behandlingsassistent. 

Hon har tre barn, mellan 19 och 26 år. Carolina har fått ett nytt liv efter att ha suttit fast i 

drogmissbruk i många år. Hon hade en ganska otrygg uppväxt. Hon trodde att det var något 

fel på just henne. Hon skämdes mycket och kände tillitsbrist till sin mamma. Hon började 

med alkohol och hasch tidigt och det slutade med amfetamin. För henne kändes det som att 

komma till himlen. För henne var drogerna ett sätt att protestera mot samhället, men hon hade 

svårt att svara på vad det var hon protesterade mot. Hon kände samvaro med sina vänner och 

hon har haft ett provokativt beteende. Som aktiv missbrukare sålde hon droger och tidvis lev-

de hon gott på det. Hon tog hand om sina barn under större delen av deras uppväxt. Missbru-

ket varierade med olika narkotiska preparat under den tiden. Hon hade stora krav på sig själv 

att vara en perfekt mamma.  

 

Anne 37 år och tre års drogfrihet, arbetade vid tiden för intervjun på en träffpunkt för miss-

brukare och andra intresserade i Stockholm. Förutom att stå i caféet har hon även hand om 

föreningens ekonomi och sponsring i form av biljetter från teatrar och liknande. Anne har två 

barn, en pojke och en flicka i övre tonåren, som bor hos henne till och från. Anne började med 

hasch och alkohol redan i högstadiet. Hennes pappa missbrukade och bjöd henne på amfeta-

min. Hon började dels av nyfikenhet, och dels för att hon trodde att droger var något bra, ef-
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tersom hennes pappa använde droger. När hon var yngre levde hon i en osund symbios med 

sin mamma. Hon slutade med sitt drogmissbruk när hon var 16 år, i samband med att hon fick 

barn. Hennes drogproblem återkom i vuxen ålder.   

 

Jennifer 34 år och två års drogfrihet, arbetade vid tiden för intervjun som avdelningssekrete-

rare på en riksorganisation som vänder sig till människor med missbruksproblem och andra 

intresserade. Hon har två barn, en pojke och flicka, båda under 16 år. Hon provade amfetamin 

första gången på en fest när hon var 21 år. Hennes drogmissbruk kan delas in i två perioder. 

Den första perioden kallade hon för partyknarkade, under den perioden kunde hon behålla 

jobbet och viktiga sociala relationer. Den andra perioden inleddes när hon började injicera, då 

förändrades hennes personlighet helt. Hon blev hemlös och sov i trappor, husvagnar, källar-

förråd och tält. Under missbrukstiden var hennes umgängeskrets begränsad till enbart miss-

brukare och hon bodde på olika husvagnsbosättningar. Hennes pappa använde droger. Hon 

tror att hon kan ha ärvt missbruket genetiskt och socialt.  

 

Resultatet från intervjuerna  

Vändpunkten och livet/tiden dessförinnan 

Monica fick problem med alkoholen i slutet på 1980-talet. Det började med att hon behövde 

dricka alkohol för att lugna sig och kunna sova, men hon förstod ännu inte att hon hade pro-

blem, hon trodde att alla människor hade det som hon hade det. När hon skilde sig från de två 

första barnens pappa träffade hon en ny man och blev gravid igen. När hon var i sjätte måna-

den tog den nya mannen sitt liv. Det var fruktansvärd upplevelse för henne och en bidragande 

faktor till att hon drack så mycket. Processen att sluta med alkohol sträcker sig längre tillbaks 

i tiden. Hon hade själv inte kollen på hur många gånger som hon bestämde sig för att sluta. 

Hon lovade sina barn att hon skulle sluta flera gånger, men hon kunde inte hålla det hon lova-

de. Anledningen till att hon ville och behövde sluta var att hon mådde riktigt ordentligt dåligt. 

Hon var ofta bakfull, kräktes och hade ångest. Alla försök ser Monica som en del av föränd-

ringsprocessen.  

Tina började mer seriöst tänka på att hon borde sluta med droger när hon fick flytta från 

ställe till ställe och bo i andra hand. Hon hade varit bostadslös i sju år och fick inte hyra någon 

lägenhet på grund av betalningsanmärkningar. Hennes uppvaknande kom när hennes alkoho-

liserade mamma dog. Tina hade aldrig sett henne nykter. Då slog det henne att om hon skulle 
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dö på samma sätt så skulle hennes barn få uppleva samma sak. Hennes son tog även två över-

doser heroin, Tina säger så här om sin livssituation:  

 

Vi fick åka och rädda honom. Och jag var jätterädd att min son skulle dö före mig, jag har alltid 
förstått att barn gör som vuxna gör. De här sakerna tillsammans gjorde mig villig.    

 

Carolina fick många negativa konsekvenser på grund av missbruket och det fick henne att 

fundera på om missbruket var värt priset. Hon var trött på att inte ha någonstans att bo, att inte 

ha pengar och sitta på fängelse. Hon hade injicerat sönder sina vener. Barnen fanns i baktan-

karna, men hon dövade känslorna. Hon menar att processen att sluta tog flera år. Hon tänkte 

inte så mycket på om hon inte skulle köpa narkotika eller inte, det var mer att det blev så job-

bigt att leva det livet. Hon tänkte mycket på att hon borde lägga av, men hon fortsatte för att 

hon tänkte att hon behövde det.  

Anne hade nått sin själsliga, psykiska och fysiska botten när hon slutade. Hon hade en ne-

gativ självbild, som gick ut på att allting var hennes fel och att hon skulle vara alla till lags. 

Hon hade ingen tidsuppfattning de sista åren, hennes kille behandlade henne dåligt, hon kände 

sig oälskad och värdelös. Hon tänkte så här om sig själv:  

 
Jag orkar inte existera eftersom jag är så här värdelöst dålig, så orkar jag inte gå runt och leva lik-
som.  

 
Hon förstod att hon måste komma bort från missbruket. Hon upplevde det som att hon på var 

på väg att dö. Läkarna varnade henne för att hon kunde dö om hon inte slutade med narkoti-

kan. Socialtjänsten visste om hennes situation men hon nekades ändå behandling och försörj-

ningsstöd. Anne sa så här till socialtjänsten:  

 

Jag klarar ju inte av att bryta själv, jag fixar inte det, jag måste ha hjälp, sätt LVM på mig eller vad 
som helst.  

 

När hon trots det inte fick någon hjälp reagerade hon med att bli aggressiv mot socialtjänsten. 

Hon hotade sin handläggare och det blev problem och en rättegång. Men rätten dömde till 

Annes fördel, hon upplevde det som en upprättelse. Trots allt negativt som har hänt mellan 

Anne och socialtjänsten så menar hon att utan socialtjänsten så hade det inte varit möjligt slu-

ta med narkotika. Men hon tycker att det hann gå för långt innan hon fick hjälp. Anne pratar 

mycket om den hopplöshet och maktlöshet som hon kände gentemot socialtjänsten. Anne me-

nar att hon inte är någon elak människa. Men hennes hat växte mycket när hon blev så illa 
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behandlad. Hon tycker inte att socialtjänsten upplyste henne om hennes rättigheter, utan det 

fick hon ta reda på själv.  

Jennifer försökte att sluta många gånger, hon skaffade jobb och lägenhet, men efter någon 

månad återgick hon till missbruket igen. Hon försökte få behandling av socialtjänsten flera 

gånger, men när kraven blev för höga tappade hon motivationen. Ibland fick hon plats på nå-

got av socialtjänsten tillfälliga boenden, men när hon hade sovit ut och ätit sig mätt försvann 

motivationen. När hon väl hade bestämt sig att sluta med missbruket så var ingenting speciellt 

svårt. Men konsekvenserna av missbruket har varit svåra att hantera. Drogsuget var inte det 

största problemet när hon väl hade bestämt sig. Vägen ut ur missbruket påbörjades i samband 

med ett fängelsestraff två år innan hon gjorde verklighet av det. Hon var då drogfri och hade 

bestämt sig för att sluta. Hon gjorde studiebesök på ett behandlingshem från fängelset och allt 

var klart, men hon åkte aldrig dit, drogerna lockade mer än behandlingshemmet.   

 

Den definitiva vändpunkten  

Monicas vändpunkt blev en verklighet när hennes dotter tröttnade. Hon hotade med att ringa 

socialtjänsten om Monica inte slutade att dricka. Monica försökte då att dricka mindre, men 

hon kunde inte hålla sitt löfte. Dottern gjorde då verklighet av sina hot och ringde socialtjäns-

ten, eftersom hon inte orkade se sin mamma ta de två yngre bröderna med sig i fördärvet. En 

kort tid därefter ringde två socialassistenter på Monicas dörr, de frågade om de fick komma in 

och de ville att hon skulle blåsa i alkometer. Det gjorde hon och den gav utslag. Hon var så 

berusad att hon inte ens kommer ihåg hur många promille den visade. Vid den tiden drack 

hon så mycket att hennes söner inte kunde väcka henne ibland. De trodde att hon var död 

ibland. När hon tänker tillbaks den tiden, fattar hon inte hur hon kunde vara så dum. Besöket 

från socialtjänsten blev spiken i kistan för hennes drickande. 

Tinas vändpunkt blev en verklighet när hon blev avhyst från en villa som hon hyrde i and-

rahand. Efter det bodde hon några månader hos olika personer och sedan blev hon bostadslös. 

Till sist fick hon hyra en husvagn på en camping av sin langare, men den första natten blev 

hon hotad till livet med ett basebollträ. Efter det bodde Tina hemma hos sin langare en vecka, 

men han ville ha betalt i sex och det ville hon inte ställa upp på. Hon hade inte använt sin 

kropp för att betala droger förut och det ville hon inte börja med nu heller. Hon och hennes 

man som fanns i periferin bestämde sig för att åka till socialjouren, och det ledde till att hon 

hamnade på ett utredningshem och han på ett boende för hemlösa. Tina säger så här om den 

tiden:   
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Målet för mig då var ett få ett försthandkontrakt, det var inte att sluta med droger. När jag tackade 
ja till behandlingshemmet var det dels för att jag ville ha en lägenhet och dels för att jag ville visa 
min son att det gick att leva drogfritt. Det var mina två mål och att jag skulle hålla upp ett tag från 
droger.   

 

Carolinas vändpunkt blev en verklighet när hennes dotter ringde och berättade att hon var 

gravid. Idag har det blivit allt mer tydligt för Carolina att det var just den händelsen som är 

den egentliga anledningen till att hon lämnade drogmissbruket bakom sig. Mot slutet av gra-

viditeten ringde dottern till Carolina igen och sa: ”Jag vill att du ska vara med.”  

När det blev dags för dottern att föda åkte Carolina dit för att vara med, hon beskriver den 

händelsen på följande sätt:  

 

Jag var med under förlossningen och det kändes stort. Jag var ju en pundare liksom och kunde inte 
förstå att dom ville ha mig med. Men det ville dom och vid det ögonblicket blev det på nåt vis en 
vändning.  

 

När dottern la barnet i hennes armar och sa det var hennes barn också, bestämde sig Carolina 

för att ordna upp sitt liv. Men det tog ytterligare två månader innan hon slutade helt. Det 

skedde i samband ett kortare fängelsestraff. Hon tände av från drogerna hemma hos sin ex 

man innan hon åkte till fängelset för att avtjäna sitt straff. När hon var på anstalten skickade 

dottern ett kort med barnet på och det berörde henne starkt.  

Annes vändpunkt blev en verklighet i samband med ett läkarbesök. Läkaren varnade åter-

igen henne för att hon riskerade att dö om hon inte gjorde något åt sitt drogmissbruk. Men hon 

fortsatte i alla fall, tills kroppen sa ifrån, hon berättar själv:  

 

Tills slut föll jag ihop, jag ramlade ihop på mammas golv och där låg jag i ett och ett halvt dygn, 
med såna kramper i njurarna.  

 

Hennes dotter var där och kom fram med en kudde. Då gav Anne upp och hennes föräldrar 

skjutsade henne till avgiftningen. Dagen efter fick hon åka till ett utrednings- och motiva-

tionshem. När hon kom dit så sa hon:  

 

Jag lägger mitt liv i era händer liksom, för jag har gett upp nu, jag orkar inte, jag kan inte styra mitt 
liv själv, det blir bara fel, vad ni än säger gör jag det liksom. 

 

Anne motiverar sin vändpunkt med att hennes barn mådde dåligt på grund av hennes drogan-

vändande. Särskilt hennes dotter, som inte kunde bo kvar hos sin pappa längre, för det funka-

de inte. Anne kände då att hon måste ta hand om henne. Det var en sak när barnen hade det 
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bra hos sin pappa, men när de inte längre hade det, fanns det inga ursäkter att fortsätta med 

drogmissbruket. Annelie tänkte att:  

 

Slutar inte jag nu så har jag förbrukat mitt existensberättigande, då har jag inte rätt att leva längre.  
 

Jennifer menar att det var mannen som hon bodde ihop med som motiverade henne att lämna 

missbruket, han föreslog att de skulle sluta att knarka tillsammans. De slutade tillsammans, 

men han började igen efter några veckor, men Jennifer stod på sig. Hon ville inte börja igen 

eftersom hon hade fått så många positiva konsekvenser genom att vara drogfri. Hon mådde 

mycket bättre och hon hade fått kontakt med barn och familj igen. Hon såg också sin mans 

personlighetsförändringar när han drogade och det avskräckte henne från att börja igen. Hon 

hade varit motiverad många gånger innan den här tidpunkten, men hon hade inte klarat av att 

ta steget fullt ut.   

 

Hjälp på vägen    

Monica behövde ingen övrig hjälp från socialtjänsten för att bli fri från sitt alkoholmissbruk, 

socialtjänstens hot om att omhänderta barnen räckte som skäl för att sluta. När hon blev fri 

från sitt alkoholmissbruk visste hon inte vad hon skulle jobba med. Hon hade tidigare haft ett 

eget galleri med 18 personer anställda. Hon ville inte gå tillbaks till den branschen, det var för 

mycket alkohol förknippat med det. Monica fick hjälp av arbetsförmedlingen med att göra ett 

test och det visade att hon skulle passa bra som alkohol- och drogterapeut. Hon hittade en 

treårig utbildning med den inriktningen. Hon fick automatiskt mycket stöd genom att gå den 

utbildningen. Parallellt gick hon på tolvstegsmöten och där hittade hon sin högre kraft, som 

hon för enkelhetens skull vill kalla gud. Hon hade svårt att svara på om tolvstegsmöten är en 

behandlingsform, det enda hon kunde säga var att de tolv stegen har hjälp henne otroligt 

mycket. Hon går på minst två möten i veckan och har en hemmagrupp.  

Tina var trött på alla negativa konsekvenser och det fick henne att sluta med drogmissbru-

ket. Hon ville verkligen inte ha mer konsekvenser. Tillsammans med sin man fick hon komma 

till ett behandlingshem som jobbade efter de tolv stegen och det var obligatoriskt med fyra 

möten i veckan. De gjorde primärbehandlingen i olika grupper och de sov i varsina rum och 

fick inte vara för tätt tillsammans. Hon fattade inte vad de tolv stegen handlade om i början, 

den förståelsen kom när hon fick en egen lägenhet och började stå på egna ben.  
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Carolina har inte genomgått någon behandling. Kontakten med socialtjänsten under upp-

brottet har fungerat bra. Hon kontaktade socialtjänsten för att ha någonstans att bo när hon 

muckade från fängelsestraffet och blev då inkvarterad på ett bra boende i Stockholm. Hennes 

socialassistent stöttade henne. Socialassistenten lät också Carolina vara med och påverka sin 

egen planering.  

Hon har gått i psykoterapi och det har varit avgörande för henne. Hon sa att det var skönt 

att få gå till botten med sig själv och titta på sina egna känslor:  

 

Jag fick plocka isär mig helt och ta tag i alla rädslor, ångest och all skam – allt det där man har i 
ryggsäcken. Det gjorde jag och det är en jätteskillnad på mig idag.  

 

Missbruket hade gjort henne väldigt förstörd, hon hade svårt att känna tillit till andra. Hon 

säger lite skämtsamt att hon blev en annan människa genom att gå i terapi. 

Anne hamnade på ett behandlingshem för destruktiva kvinnor som lever i destruktiva rela-

tioner. Men hon fick inte tillräckligt mycket hjälp där, så hon fick en ny planering och kom då 

till motivations- och utredningshemmets egna behandlingshem. Där fick hon en kognitiv be-

handling som fungerade jättebra för henne. Hon har lärt sig vad tankar och grundantaganden 

är, hon sa:  

 

För jag har i en viss situation gjort ett grundantagande någon gång i livet och det ger mig alternati-
va tankar, som ger mig känslor och så agerar jag på dom känslorna och då får jag ett resultat. Och 
för att ändra det resultatet hela tiden, så får jag gå hela vägen, så det har ju hjälp mig, så jag har ju 
fått helt andra resultat.  

 

Anne lyckades bryta den negativa spiralen när hon lärde sig tänka på ett helt annat sätt. Men 

den kognitiva terapin var inte tillräcklig för att komma åt traumatiska händelser från barndo-

men. För att komma tillrätta med det fick hon gå i psykodynamisk terapi vid sidan av behand-

lingen. Det hade varit svårt för hennes att hålla sig drogfri med endast en behandlingsform. 

Hon säger själv:  

 

Det hade nog inte gått för mig, för jag var så trasig och komplicerad, så för mig hade det inte 
hjälpt.  

 

Jennifer genomgick också en tolvstegsbehandling och det var avgörande för henne. Hon hade 

aldrig varit på ett tolvstegsmöte innan behandlingen och hon visste inte vad de tolv stegen 

innebar. I början handlade det väldigt mycket om att orka sitta still och lyssna. Tolvstegsmö-

ten ger henne mycket energi och kraft. Hon har där möjlighet att träffa andra i liknande situa-
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tion och hon har lärt sig att hantera problem på ett helt annat sätt. Jennifer fick hjälp från soci-

altjänsten och en övervakare på frivården, som hon har kontakt med som privatperson än idag.   

 

Betydelsefulla relationer  

Monicas viktigaste stöd vid uppbrottet var barnen och en väninna. Väninnan drack inte alko-

hol. Hon tror inte att hon hade klarat sig igenom den här tiden utan henne. Även Monicas 

mamma var ett stort stöd. Monicas väninna gav henne rådet att klippa banden helt med alla 

sina gamla kompisar, men Monica var rädd att bli ensam, de var ju hennes kompisar. Men 

kompisarna försvann av sig själv eftersom hon inte använde alkohol. Relationen till barnen 

har förändrats till det bättre när hon blev nykter. Barnen fick en mamma som de kunde lita på. 

Barnen är stolta över sin nyktra mamma. Tolvstegsvännerna betydde mycket för Monica. Där 

har hon sina vänner idag, hon sa att:  

 

Utan mina vänner så hade inte det här varit möjligt.  
 

Tina menar att tolvstegsvännerna blev allt mer viktiga för henne med tiden. Efter primärbe-

handlingen flyttade hon till ett halvvägshus tillsammans med sin man. Hon fick mycket feed-

back av personalen. Hennes barn kom dit på en anhörigvecka, Tina berättar så här:  

 

När jag fick höra vad dom hade att säga om mitt liv, hur det hade skadat dom, då började jag kän-
na att jag hade nog hade ställt till med nog. Dom var inte värda mer skit. 

 

Anhörigveckan var jättetuff. Barnen har spela en oerhört stor roll för hennes förmåga att hålla 

sig drogfri. Hon trodde tidigare att hennes drogmissbruk bara skadade henne själv, men hon 

började inse att det även skadade andra. Tinas två socialsekreterare var viktiga personer för 

henne. De hjälpte henne under behandlingstiden, hon fick en träningslägenhet och till sist en 

helt egen lägenhet.      

Carolina anser att hennes socialassistent gav henne ett gott stöd, bemötandet var bra. Assi-

stenten hälsade på Carolina på jobbet, men inte för att kontrollera, utan för att se vad hon 

gjorde och hur hon mådde. Kontakten med skuldrådgivaren har också fungerat bra, hon sa att:  

 

Jag har verkligen fått jättebra stöd och det har gått så bra. 
 

Anne hade en bra relation med personalen på behandlingshemmet, de var underbara och de 

svek henne aldrig. Vid tiden för intervjun hade Anne fortfarande kontakt med socialtjänsten 
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men personal från behandlingshemmet brukade alltid följa med henne dit. Den handläggare 

som hon hade den svåra konflikten med, jobbar inte längre kvar på socialkontoret, Anne sa 

att:  

 

Nu har hon tack och lov slutat där och jag har fått en ny som förstår och så. Nu har jag varit drog-
fri i nästan två år, utan nånting liksom, så dom tror väl på mig nu.  

 

Viktiga andra relationer för Anne är de vänner som hon har fått genom att gå på tolvstegsmö-

ten, hon sa:  

 

Folk lyssnar, det är gemenskap, det är värme, jag behöver aldrig känna mig ensam, det finns alltid 
en plats för mig där, det är verkligen så. Det känns så fint, jag har nånstans att gå, även fast inte 
dom känner mig så känner jag mig älskad av dom i alla fall, och det kan man behöva, kärlek och 
andlighet och allting.  

 

Jennifer menar att i processen att starta ett eget liv blev hennes socialsekreterare den absolut 

viktigaste relationen. Jennifer hade ett enormt förtroende henne. Hon var ganska isolerad från 

den övriga världen under den här tiden. Den nya relationen som hon byggde upp med sin fa-

milj och sina barn blev enormt viktiga för henne, för att klara av att lämna drogmissbruket. 

Det var familjen som gjorde att hon orkade fortsätta att kämpa vidare när det kändes som att 

hon inte skulle orka med det. För att återhämtningen skulle lyckas avslutade hon alla miss-

bruksrelaterade relationer. Hon har inte någon aktiv kontakt med någon från missbrukstiden i 

dagsläget. 

 

Återfall  

Monica har inte behövt ta några återfall sedan hon slutade med alkoholen, det var den drogen 

som förstörde hennes liv. Innan hon slutade helt försökte hon vara nykter i perioder, när hon 

fick barn och så. När hon ser tillbaks på den tiden ser hon inte på det som återfall, även om 

hon gjorde det då, utan hon ser på det som att hon var inne i missbruket fortfarande. Hon tog 

återfall på den tiden för att hon inte orkade leva, hon ville bara dö, hon ville bara försvinna 

bort och hon orkade inte ta tag i sitt liv. Idag fattar hon att inget skulle bli bättre av att börja 

dricka igen, för det löser inga problem. Det enda som hon kan tänka sig, som skulle kunna 

leda fram till ett återfall, är att något hemskt skulle hända hennes barn. Det skulle leda till 

många svårhanterliga känslor som hon kanske inte skulle klara av att hantera. Den enda lös-

ningen som hon kan tänka sig i en sådan situation är att gå på många tolvstegsmöten.    



27 
 

Tina har inte heller behövt ta några återfall efter sin behandling. Däremot kom hon i nära 

kontakt med återfall när hennes son tog en överdos heroin och dog. Det var mycket jobbigt 

för henne att uppleva det. Det som hindrade henne från att själv ta återfall då, var rädslan för 

att bli utslängd från behandlingshemmet som hon befann sig på, hon var rädd för att social-

tjänsten inte skulle ställa upp längre och hon var rädd för att hon inte skulle få någon lägenhet, 

hon säger själv så här:  

 

Asså den där lägenheten, den hägrade. Jag kände att jag inte kunde vara bostadslös, därför tog jag 
inget återfall.   

 

Carolina dricker alkohol och det har fungerat bra för henne, det beror på att hon aldrig har 

haft några problem med alkoholen. Hon hade inga problem att avstå från droger när hon väl 

bestämde sig för det, men hon var rädd för att det skulle bli en ensam tillvaro utan droger. 

Hon tog ett återfall för några år sedan, när hon var ihop med en man, som tog återfall ibland. 

Återfallet berodde på yttre påverkan och att det fanns en koppling till gemensamma sexuella 

aktiviteter. Egentligen ser hon inte det som ett riktigt återfall, av det skälet att hon bara an-

vände droger två dagar och det inte fick några konsekvenser. För henne har återfall inte med 

mängden droger att göra. Hon menar att det är en himla skillnad på att bara ta droger ett par 

dagar mot att ta droger flera veckor. Hon har följande definition på återfall:  

 

Jag ser återfall som att det får konsekvenser. Om man börjar ringa till jobbet och säga att man är 
sjuk och slutar att svara i telefon, då är det ett återfall som är värt att kalla återfall. 

 

Anne menar att hon kan få drogsug ibland, men hon har inte behövt ta något återfall sedan 

vändpunkten. Hon tycker att ett återfall alltid är ett återfall, det räcker med ett glas vin för att 

kalla det återfall. Innan hon blev helt drogfri tänkte hon på återfall på ett annat sätt, hon säger 

så här:  

 

Antingen höll man på eller inte på med droger, och höll man bara på lite så höll man egentligen 
inte på.  

 

Hon tror att återfallssituationer kan byggas upp genom svårhanterliga tankar och känslor. Hon 

förebygger sina svårhanterliga tankar och känslor genom att gå på möten, där har hon möjlig-

het att berätta om sina känslor. Hon brukar be sinnesrobönen, det hjälper henne att förstå vad 

hon kan förändra och inte förändra. Hon menar att hon aldrig har något drogsug idag men 

samtidigt kan hon längta tillbaks till frihetskänslan som drogerna gav henne. Anne hade svårt 
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att beskriva någon typisk situation som skulle kunna få henne att ta ett återfall. Hon har expe-

rimenterat med många olika skräckscener för att komma fram till vad hennes återfallsgräns 

ligger. Hon har kommit fram till att hon inte ens skulle ta ett återfall om någon av hennes barn 

skulle dö. Ett återfall skulle bara göra förvärra saken.  

Jennifer har tagit återfall ett par gånger. Hon berättade om det ena tillfället. Det var på en 

påskfest. Hon hade bestämt i förväg att hon skulle ta droger, hon såg till och med fram emot 

det. Det berodde på att hon mådde fruktansvärt dåligt och att hennes man behandlade henne 

illa. För Jennifers del så handlar återfall inte bara om att använda droger, utan det handlar mer 

om självskadebeteenden. Hon tror inte att ett återfall behöver ses som ett totalt misslyckande. 

Återfallet börjar långt innan man tar den första drogen. Hon har varit inne i massvis med åter-

fallsprocesser som är nödvändiga för att hon ska kunna förändra sitt beteende.  

  

Återfall – tankar, känslor och handlingar  

Monica har varit på väg att ta återfall många gånger under sina nyktra år. Hon sa så här:  

 

Jag har tänkt många gånger att nu skiter jag i det här, jag orkar inte leva längre eller jag har ju inte 
druckit på så länge, så jag provar lite grann.  

 

Hon kontrollerar sina återfallstankar genom att gå på tolvstegsmöten. Det är avskräckande att 

höra andra alkoholister berätta om sina återfall. Hon har sett många vänner dö i samband med 

återfall, så hon vågar inte ta återfall. Hon påminns också om sitt eget alkoholmissbruk genom 

sitt jobb. Monica anser att det finns en viss koppling mellan drogsug och upprörda känslor, 

men att hon med tiden har lärt sig att hantera dessa känslor. Hennes beroendepersonlighet har 

inneburit att hon måste se upp med lite av varje, till exempel mat och godis, som kan vara ett 

sätt att fly undan jobbiga tankar och känslor för henne. I början av sin nykterhet tränade hon 

otroligt mycket och det anser hon kan vara en form av missbruk, om det går till överdrift. 

Monica har inte återfallstankar lika ofta längre. Hon har hittat en ny livsstil och är mer upp-

märksam på vad som händer med henne.    

Tina mådde jättedåligt periodvis. Hon var som besatt av att få en lägenhet och var nära att 

ta återfall bara för det. Hon började gå i terapi för att bearbeta sin barndom, hon säger så här:  

 

Det kom upp väldigt många olika minnen, om att jag hade bott på väldigt många olika ställen, in-
nan jag var fem år. Jag var oälskad och det var ingen som ville ta hand om mig, någonstans på vä-
gen förlorade jag mitt existensberättigande. Jag mådde dåligt då. 
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Hon hanterar sina återfallstankar genom att jobba med de tolv stegen och hon har en sponsor 

som hjälper henne med det. En speciell tanke som kan få henne att känna drogsug är ansvars-

friheten, som hon kände när hon använde droger, hon säger också att:  

 

Drogen hade ju en bra inverkan på min astma och min kol. Amfetaminet är ju luftrörsvidgande så 
jag orkade ju göra många fler saker. Det här med att vara uppe på nätterna, bara åka runt och göra 
ingenting, kan jag längta tillbaks till. Jag hade alltid roligt när jag använde droger, men i slutet 
blev det jobbigt.  

 

Sonens död innebar stor sorg för henne, hon ville supa skallen av sig då, bara för att få några 

timmars frist från traumat. Men hon gjorde inte det för hon var rädd om sin lägenhet. När hon 

har återfallstankar brukar hon tänka på drogmissbrukets negativa konsekvenser och sina barn.  

Carolina hade svårt att beskriva någon utlösande tanke, känsla och handling som skulle 

kunna få henne att använda droger igen. Hon säger själv så här:  

 

Det är jättesvårt att svara på vad som skulle kunna få mig att gå ut. Jag har blivit erbjuden flera 
gånger av personer som har viftat med påsar, men jag vill liksom inte ha… det triggar inte mig. 
Men man ska aldrig säga att man aldrig kan bli frestad.  

 

Hon känner sig trygg med valet hon har tagit idag. Hon anser att det kan finnas en potentiell 

återfallsrisk och att vissa situationer och händelser kan leda till att drogsuget ökar. Hon var 

själv med om en situation som ledde till att hon blev vansinnigt sugen på droger. Hennes då-

varande kille hade skrivit en lapp där det stod skrivet att han bara hade stuckigt iväg en stund, 

men hon visste att han var ute och tog droger. Hon blev som en tiger i en bur och hon fick en 

stark längtan efter droger. Hon säger själv så här om den situationen:  

 

Jag hade två nummer att välja mellan då, och det var om jag skulle ringa min väninna eller om jag 
skulle ringa min kran, men jag ringde min väninna.  

 

Väninnan föreslog att hon skulle komma över och prata om saken. Carolina satte sig i bilen 

för att åka dit och på vägen dit släppte drogsuget, hon beskriver det så här:  

 

Det var som en stor klump i magen försvann och jag kände bara skönt att jag tog det beslutet. Men 
då var jag alltså jättedrogsugen.  

 

Jennifer menar att hon har slitit hårt för att få rätsida på sitt liv, under de här åren, och det har 

hon inte lust att sabba med ett återfall. Hon är en målmedveten person och när hon väl har 

bestämt sig för något brukar det bli så. Det ska mycket till innan hon släpper taget och ger 
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upp. Hon gick aldrig och värderade om hon skulle ta återfall. Hennes fokus har legat på att få 

bort sin hepatit, få ett arbeta och betala av skulder.  

Anne har inte tagit något återfall sedan vändpunkten. Hon säger att eftersom hon har pro-

blem i nära relationer kan det finnas en viss återfallsrisk om hon fastnar i en relation med en 

strulig man. Hon vågar inte gå in i en relation av det skälet. Att bli avvisad, inte vara omtyckt, 

bli sårad och övergiven är svårhanterligt för Anne. I slutet av sitt drogmissbruk hade hon 

många negativa tankar om sig själv. Återfallen innan vändpunkten handlade mycket om att 

hon kände sig värdelös, oviktig och att hon ville straffa sig själv.   

Jennifer förebygger återfall genom att vara ärlig om sina känslor. Hon lyssnar inåt och an-

passar sitt liv efter hur hon mår. När hon tänker för mycket på droger brukar hon ringa sin 

mamma, sponsor eller gå på möten. Hon har märkt att det blir bättre av att ringa någon och 

prata om vad som helst. När hon blir drogsugen brukar hon också tänka på vad återfallet skul-

le få för konsekvenser på längre sikt. Hon vill inte bli hemlös igen och gå på daghärbärgen, 

för att få mat och sällskap, vilket hon uttrycker så här:  

 

Det är så ovärdigt och jag vet att det är där jag hamnar igen om jag plockar upp. Den bilden har jag 
i huvudet. 

 

Jennifer kan få drogtankar av att se kroppens vener, hon säger själv att:  

 

Det kan räcka för mig att spinna vidare på, och då fastnar jag och ser hela vägen framför mig, hur 
jag använder droger och känslan av det.  

 

Jennifer kan längta tillbaks till den ansvarsbefrielse som drogmissbruket innebar. Hon anser 

att en oförmåga att hantera jobbiga tankar och känslor kan leda till drogtankar. Hon under-

stryker samtidigt att ett bra mående också kan leda till drogtankar, för att hon vill förhöja det 

måendet. Hon menar att det finns en koppling mellan drogtankar och upprördhet, men det 

beror på vad det handlar om. Drogtankarna kan leda till andra destruktiva beteenden, som att 

hon måste ha bekräftelse eller beställa saker på nätet som hon struntar att betala. Just nu finns 

det inget utrymme att ta återfall över huvud taget eftersom att hennes son bor hemma hos 

henne. Innan sonen bodde där kunde hon tänka att:  

 

Ingen skulle märka om jag tog återfall. Jag kan sjukskriva mig tre dagar, tända på och ligga och 
sova två nätter. Det är ingen som får veta det, om jag inte berättar det, liksom.  
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ANALYS 

Jag har valt att samla analysen i förhållande till mina ursprungsteman under tre olika rubriker. 

Under första rubriken analyseras vändpunkten och livet/tiden för och efter, under den andra 

rubriken analyseras hjälp på vägen och betydelsefulla relationer, och slutligen under den tred-

je rubriken analyseras återfallperspektivet. Jag använder den kognitiva teorin och begreppen 

från tidigare forskning som jag har presenterat i bakgrundsdelen.      

 

Vändpunkten  

Skälen att lämna drogmissbruket har i samtliga fall varit en aktiv process. Deras vändpunkter 

går att härleda till sociala, psykiska och fysiska konsekvenser. Att fortsätta hade för samtliga 

inneburit ännu mera negativa konsekvenser och alla såg fördelar med att upphöra med 

sitt drogmissbruk. Intervjupersonernas livssituationer och skälen för att avbryta drogmissbru-

ket skilde sig åt väsentligt. För tre av dem hade barnen en direkt avgörande betydelse vid ti-

den för vändpunkten. Monica valde att sluta för att hon var rädd för att hennes barn skulle bli 

omhändertagna. Tina var rädd för att dö som missbrukare före sina barn, för henne hade även 

boendesituationen en stor betydelse. Carolina kunde vara med när hennes dotter skulle föda 

sitt första barn. Anne och Jennifer lyfter inte fram barnens betydelse med lika stor tydlighet 

som de andra i vändpunktssammanhanget, även om det framkommer att deras barn hade en 

stor betydelse på många andra sätt, för att deras återhämtning skulle lyckas.    

I samtliga fall kan vändpunkten ses som en önskan att hitta strategier för att slippa en slit-

sam och besvärlig situation. Tittar man på helheten så kan man dra slutsatsen att drogmiss-

bruket i samtliga fall har haft en nedsättande effekt på deras kognitiva förmåga. De har inte 

drivits av medvetna avsikter och motiv. Man kan säga att deras tankar och känslor har styrt 

deras beteenden åt fel håll när drogmissbruket var aktivt. Monica lovade att sluta många 

gånger, men hon kunde inte hålla det löftet. Carolina använde droger för att döva sina känslor. 

Anne var indragen i en svår konflikt med socialtjänsten och hon fortsatte med droger trots att 

läkaren sa att hon riskerade att dö om hon fortsatte. Jennifers väg ut ur drogmissbruket påbör-

jades i samband med ett studiebesök på ett behandlingshem två år innan vändpunkten. Men 

det blev aldrig av att hon åkte dit, utan hon valde att återgå till drogmissbruket igen. Tina 

hamnade i svåra situationer där hon riskerade att råka illa ut, genom att bo hemma hos olika 

personer. Allt detta tyder på att deras tankar helt styrdes av en längtan att ta droger. Männi-

skan har en inbyggd längtan att kunna styra sina handlingar mot medvetna mål som gagnar 
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henne. Man kan se den definitiva vändpunkten som ett uttryck för att denna längtan började 

aktiveras.  

 

Hjälpande faktorer och relationer 

Intervjuerna visar att familj, partners eller nära vänner kan spela en viktig roll i återhämt-

ningsarbetet, om missbrukarens familj, partners eller nära vänner inte använder droger. Inter-

vjupersonerna i min studie har gjort många bra val. De har skaffat sig en vänkrets som består 

av drogfria personer och de rör sig inte gärna i miljöer där det förekommer droger. Droger 

förekom heller inte i familjestrukturerna vid tidpunkten för intervjuerna. Deras sätt att hjälpa 

sig själva följde en sund linje. Samtliga har haft möjlighet att ventilera sina tankar och känslor 

med personer utan egna missbruksproblem.  

Empirin ger en bild av hur de hjälpande faktorerna och relationerna har sett ut efter vänd-

punkten. Monica, som hade ett renodlat alkoholmissbruk, fick stöd av en väninna, sin mamma 

och sina barn under den svåra tiden. Hon fick nya vänner genom att gå på tolvstegsmöten, hon 

menar att hon inte hade klarat rehabiliteringen utan sina vänner. Alla utom Carolina använder 

sig av tolvstegsprogrammet. Hon har däremot gått i psykoterapi och det har varit avgörande 

för henne. Hon har fått hjälp av en skuldrådgivare och den egna familjen har betytt mycket för 

henne. Tina fick komma till ett behandlingshem med tolvstegsinriktning. Vännerna på mötena 

blev viktiga för hennes rehabiliteringsprocess och även relationen till sina barn, som har på-

verkat hennes ork att hålla sig drogfri. Även Jennifer genomgick en tolvstegsbehandling. Det 

fick henne att börja gå på möten och hon menade att mötena ger henne mycket energi. Anne 

lyckades bryta den negativa spiralen när hon fick komma till ett behandlingshem med kogni-

tiv inriktning, och vid sidan av behandlingen gick hon i psykoterapi för att komma åt djupare 

strukturer i sitt medvetande. Hon berömde personalen på behandlingshemmet för att de hade 

varit så underbara. För Anne har tolvstegsgemenskapen betytt många nya och sunda vänrela-

tioner.  

Intervjuerna visar att vägen bort från ett omfattande missbruk ställer stora krav på omgiv-

ningen. Det är viktigt att människor med missbruksproblem får en möjlighet att berätta om sig 

själv och visa att de är kapabla till förändring. Helhetsbilden visar att det har varit viktigt för 

personerna att få ingå i miljöer med personer som vill dem väl, det har ökat deras förmåga att 

balansera upp tillvaron. Det har också ökat deras förmåga att hantera problemsituationer för 

att hitta strategier som hjälper. Intervjupersonerna har lyckats bygga upp en personlig och 

social identitet, mycket tack vare att de har varit mottagliga för att ta emot hjälp. Vilket då 
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också måste innebära att fick tillräckligt mycket stöd och hjälp, så att de själva kunde hantera 

komplicerade tankar och känslor, som hade kunnat leda till återfall.   

 

Återfall  

Det visade sig att intervjupersonerna hade många olika uppfattningar om detta tema. Informa-

tionen som gavs som svar på mina frågor om detta ämne kunde ibland kan vara motstridiga. 

Monica hade inte tagit återfall sedan vändpunkten och hon kontrollerar sina drogrelaterade 

tankar genom att gå på möten. Hon har varit på väg att ta återfall, genom att tänka: jag skiter i 

det här, jag orkar inte leva, jag kan prova litegrann. Detta tankemönster kallas inre högrisk-

stimuli. För henne var det viktigt att få lära sig att hantera sina känslor för att undvika återfall.   

Anne hade heller inte tagit återfall sedan vändpunkten. Hon beskriver själv att den kogniti-

va behandlingen som hon fick genomgå hjälpte henne att förstå vissa saker. Under behand-

lingen lärde hon sig att en tanke leder till en känsla och att det är den känslan som hon agerar 

på. Det har fått henne gör mer medvetna val. Hon hade svårt att beskriva någon typisk situa-

tion som skulle kunna leda till återfall. Hon skulle inte ens ta återfall om det hände någon av 

hennes barn något hemskt. Något som skulle kunna öka återfallsrisken för henne är en strulig 

relation. Hon har svårt att hantera känslan av att bli avvisad, inte vara omtyckt, bli sårad och 

övergiven.  

 Tina har också lyckas undvika återfall efter vändpunkten. Hon var nära att ta ett återfall 

när hennes son tog en överdos och dog, det som hindrade henne att göra det var rädslan att 

förlora det hon hade byggt upp. Tina, liksom alla andra i studien som använder sig av i tolv-

stegsprogrammet, hanterar sina återfallstankar genom att jobba i de tolv stegen och gå på mö-

ten. När Tina får återfallstankar brukar hon tänka på drogernas negativa konsekvenser och 

sina barn.  

Två av intervjupersonerna menade att en tanke, som skulle kunna få dem att ta återfall, var 

tanken på ansvarsfriheten som drogerna gav. Ofta kopplades denna tanke till en speciell plats 

och det anges som en högriskfaktor om man tittar på den kognitiva återfallsmodellen.   

Det är inte ovanligt att drogmissbrukare tar några återfall på vägen. Carolina tog ett återfall 

för några år sedan med sin dåvarande man och de påverkade varandra att göra det. Här blir 

analysen att det var en del av hennes förändringsprocess att ta återfall, därefter reflekterade 

hon över händelsen och hon kunde dra viktiga lärdomar från det. Carolina skiljer sig från 

mängden i den här studien, hon är den enda som inte använder sig av tolvstegsprogrammet 

och hon klara att dricka några glas vin utan att ta återfall på andra droger.       
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Carolina, liksom alla andra i studien, hade kunskaper om de tre mänskliga funktionerna: 

tanke, känsla och handling. Men hon kunde inte beskriva någon särskild tanke, känsla och 

handling som skulle kunna få henne att börja med droger igen. Hon har blivit erbjuden droger 

flera gånger, men hon har klarat av att tacka nej. Hon anser att det kan finnas en potentiell 

återfallsrisk och att vissa situationer och händelser kan leda till att drogsuget ökar. Känslan av 

att bli sviken kan göra henne drogsugen. 

Jennifer hade också tagit ett återfall sedan vändpunkten, av ungefär samma skäl som Caro-

lina. Hon menar att det berodde på att hon mådde fruktansvärt dåligt av hur hennes man be-

handlade henne. Hon menar att ett återfall inte bara behöver handlar om att ta droger, det kan 

även innebära återfall i skadligt beteende. Hon har varit inne i många återfallsprocesser. Hon 

hade många bra tankesätt om återfall som går att koppla till det kognitiva synsättet. En av 

dessa tankar var att ett återfall inte behöver innebära ett totalt misslyckade. För att slippa att ta 

återfall brukar hon tänka på vad återfallet skulle få för konsekvenser på längre sikt, vilket var 

en strategi som alla i studien använde sig av för att undvika återfall. Carolina menar att både 

en oförmåga att hantera jobbiga tankar och känslor och ett bra mående kan leda till återfall. 
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SLUTSATSER & DISKUSSION  

Som svar på frågeställning ett anser jag att det som var mest avgörande för förmågan att 

sluta använda droger var att kvinnorna var trötta på drogmissbruket. Alla beskrev de sista 

åren som en ganska hopplösa och de ville bort från det livet. Alla kvinnorna var föräldrar 

och kärleken till barnen angavs som ett viktigt skäl för att fortsätta att vara drogfria. Som 

svar på frågeställning två anser jag att man kan säga att villigheten att förändras från vänd-

punktens början, kombinerat med en rädsla för att hamna i drogmissbruket igen, är viktiga 

komponenter för att inte återfalla.     

Min studie visar att den kognitiva teorin är användbar för att förstå hur kvinnor med 

missbruksproblem kan tänka och agera, när de dras tillbaks in i drogmissbruket igen, utan 

att själva förstå varför.  

Resultatet visar att vändpunkten kan se väldigt olika ut. Olikheterna går att härleda till 

individuella resurser och individens personliga förmåga att lyckas bryta drogmissbruket. 

Tidigare forskning visar att känslan av skuld och skam ökar om omgivningen har en dö-

mande attityd gentemot drogmissbrukaren och mitt resultat visar att det kan vara så i vissa 

fall.  

Analysen visar att det finns en potentiell återfallsrisk som uttalas mer eller mindre tyd-

ligt av intervjupersonerna. Det stämmer med tidigare erhållna resultat inom området, som 

pekar på att risken för återfall är ständigt överhängande. Min uppfattning är att det kan bero 

på att drogmissbrukaren ibland förskönar sitt tidigare missbruk. En annan sak som stämmer 

med tidigare forskning är att kvinnorna i min studie upplevde sin livssituation som besvär-

lig när de beslutade sig för att lämna missbruket. Det kan jag tycka är ett ganska självklart 

resultat, när man undersöker personer med omfattande missbruk, eftersom alkohol och 

andra droger har en så tydlig nedbrytande effekt vid överkonsumtion.  

Resultatet visar även att ingen hade brutit sig loss från drogmissbruket oberoende av 

andra, vändpunkten gick på ett eller annat sätt härleda till personella relationer. Det är ock-

så något som den tidigare forskningen talar för.  

Jag anser att just min studie tydligt visar att kvinnor som har problem med droger, är 

personer med ett stort hjärta, som i grunden vill sin omgivning väl. Jag kunde klart lägga 

märke till att det var viktigt för kvinnorna att få dela både sin lycka och sin sorg med andra 

människor. De var definitivt inga monster som samhället måste skydda sig ifrån.  

Mitt resultat visar även att kvinnor med ett mycket omfattande drogmissbruk kan vända 

den negativa utvecklingen och starta ett helt nytt och mer normalt liv.    
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Snöbollsmetoden innebar att jag kom i kontakt med kvinnor som hade en rätt samstäm-

mig uppfattning om vad drogmissbruk och återfall handlar om. Det kan jag tycka var en 

brist med min studie. Fyra av intervjupersoner hade stor tilltro till tolvstegsprogrammet för 

att bygga upp sina liv och förebygga återfall. Det hade varit intressant om urvalsgruppen 

hade varit lite mer skriftande och att fler än en person stack ut från mängden. En annan 

brist skulle kunna vara att jag inte har behandlat vad som är speciellt med just kvinnors 

missbruksmönster. När jag har gått igenom forskningen inom området så har jag inte kun-

nat hitta något som talar för att just kvinnor med missbruksproblem skulle återfalla på ett 

annat sätt än män. Möjligen av andra skäl, men inte på ett annat sätt.     

Jag vågar påstå att min studie har en tydlig koppling till socialt arbete. Att arbeta med 

personer som har problem med droger och deras anhöriga är en av socialtjänsten huvud-

uppgifter. Det är alltid viktigt för personer som arbetar inom socialtjänsten, eller som arbe-

tar med socialt arbete på något annat sätt, att ta del av nya rön inom missbruksområdet.    

 

Behov av vidare forskning   

Jag anser att finns ett behov av kvantitativa studier där man tittar på vad som avgör att vis-

sa klarar att ta droger och ändå ha ett bra liv. Det behövs också ytterligare kunskaper om 

kvinnors specifika missbruksmönster och vilken roll kvinnors relationer spelar för miss-

bruket.  
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BILAGA   

Övergripande teman och intervjufrågor   
 

Tema 1: Vändpunkten och livet/tiden dessförinnan 

Hur såg ditt liv ut tiden innan uppbrottet? 

Vad motiverade ditt beslut att lämna missbruket? 

 

Tema 2: Den definitiva vändpunkten 

Vilka händelser har varit avgörande för din förmåga att avsluta missbruket? 

Vilka relationer var viktiga för din förmåga att bryta dig loss från missbruket och på vilket 

sätt var det viktigt? 

 

Tema 3: Återfall   

Har du haft några återfall och vad är viktigt för att inte ta återfall?  

Kan du beskriva en typisk tanke, känsla eller handling som kan leda till återfall?  

 

 


