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Sammanfattning 
 
I detta arbete har jag intervjuat fyra kvinnor vilka alla har varit beroende av alkohol eller 

droger. Mitt syfte har varit att fokusera på dessa missbrukskarriärers brytpunkter, det som lett 

till att kvinnorna lämnat sitt missbruk. Jag har studerat likheter och skillnader gällande vilka 

faktorer som varit betydelsefulla för dessa kvinnor under deras väg tillbaka till ett drogfritt 

och nyktert liv. 

Jag har i arbetet antagit en narrativ ansats, och kvinnorna och deras historier har getts mycket 

utrymme i min uppsats. Jag har använt mig av tematiska intervjuer då jag samlat in mitt 

arbetsmaterial. Jag har försökt att i möjligaste mån låta kvinnornas berättelser genomlysa mitt 

arbete, och jag hoppas jag gett dem rättvisa. 

 

De slutsatser jag kom fram till efter att ha bearbetat mitt insamlade material var att det aldrig 

var endast en enskild händelse som ledde till att de intervjuade kvinnorna beslutade sig för att 

lämna missbruket bakom sig. Beslutet föranleddes hos alla kvinnor av flera händelser som 

tillsammans gjorde att de valde att gå en annan väg. 

 

Nyckelord: brytpunkt, sociala band, beroende, missbruk, kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
 
Mina förväntningar då jag bestämde mig för inom vilket område jag skulle skriva min uppsats 

var många. Och de infriades med råge. Jag känner en enormt stor tacksamhet inför dessa 

fantastiska kvinnor som låtit mig få ta del av deras liv på ett sätt som jag nästan inte trodde 

var möjligt. Tillsammans har vi gjort resor som inte liknar något annat. Jag vill rikta ett stort 

tack till Frida, Moa, Alva och Stella för att ni tagit er tid och låtit mig ta del av era 

livsberättelser. Ni har lärt mig mycket som inte går att lära sig på annat sätt. 

 

Tack Jofen Kihlström för dina smarta idéer och tips! 

Tack även till min familj och mina vänner som funnits där för mig under uppsatsskrivandet. 

Tack Janne för att jag fått bolla tankar och idéer med dig.  
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1. Inledning 
 
Så gott som varje dag skrivs det i massmedia om celebriteter som talar ut om hur de kom ifrån 

sina missbruksproblem. En snabb efterforskning gjorde att jag hittade en intervju där Lady 

Gaga berättar om hur hon kom att inse att hennes användande av droger gått för långt. Hon 

säger i intervjun såhär Jag var jätterädd. Till slut handlar det inte längre om att man är ute 

efter kreativitet, man börjar bli sjuk. Det är då det blir ett beroende. Det är inte kreativiteten 

som öppnar dörrar – man mår bara dåligt hela tiden. När man är hög känns det som att man 

är på en annan nivå än alla andra. Det är det som lockar. Man tror att man vet något som 

ingen annan vet. Men jag insåg att när man sätter sig i den sitsen är allt man säger och gör 

helt falskt. Det är inte äkta.1

 

   

Ytterligare en sökning gjorde att jag fann en intervju med sångaren Peter Dolving (sångare i 

bandet The Haunted). Han säger i intervjun Jag tror att man når en brytpunkt där man inte 

har något val. Antingen tar man livet av sig - eller någon annan - eller så tar man tag i sin 

situation.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 http://se.starlounge.com/index.cfm?objectid=45083  
2 http://www.dt.se/noje/article861060.ece  

http://se.starlounge.com/index.cfm?objectid=45083�
http://www.dt.se/noje/article861060.ece�
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2. Syfte 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att skapa en förståelse kring vad som fått de fyra intervjuade 

kvinnorna att bryta med sitt beroende, samt vilka strategier de använt sig av som fått dem att 

hålla sig nyktra och drogfria. Jag har haft för avsikt att låta kvinnorna själva definiera ordet 

brytpunkt, och jag har således inte förklarat min personliga tolkning av begreppet. Genom att 

under intervjuerna inta ett livshistorieperspektiv med fokus på själva ”vändpunkten” då de 

lösgjorde sig från den situation de befann sig i, så är min ambition att jag skall kunna skapa en 

berättelse som ger förståelse kring vad de jag intervjuat gått igenom och hur deras liv gestaltat 

sig fram tills idag. 

 

 

2.1. Frågeställningar 

 
Mina frågeställningar ligger inom ramen för tre teman som jag valt att begränsa mig till. 

Dessa teman är: Brytpunkten, att komma tillbaka samt att fylla tomrummet efter beroendet. 

• Brytpunkten- Var detta någonting respondenten funderat över länge eller var det ett 

beslut som kom från någon specifik händelse? 

 

• Att komma tillbaka- Vilka faktorer som varit viktigast för respondenten då de arbetat 

sig tillbaka till ett nyktert och drogfritt liv?  

 

• Att fylla tomrummet efter beroendet- Vilka strategier har använts för att inte 

återfalla i beroendet? Vad fyller den plats som beroendet tidigare gjorde? 

 

 

2.2.  Disposition 

 
I nästkommande kapitel redogör jag för det metodval jag valt att använda mig av i mitt 

uppsatsskrivande. Här ingår även en kortare presentation av mina intervjupersoner. Efter det 

följer ett kapitel om tidigare forskning inom ämnet och därefter ett kapitel om de teoretiska 

ramar jag valt att hålla mig inom. Efter det följer resultatanalysen av mitt arbete, och slutligen 

en kortare diskussion kring mina resultat.  
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3. Metod 
 

3.1. Forskningsansats 

 
Jag har utifrån mitt syfte valt att använda mig av kvalitativ metod av den anledningen att jag 

vill undersöka vad som fått respondenterna att välja att lämna beroendet bakom sig. Genom 

att använda mig av kvalitativ metod får jag fram beskrivande data och jag kan genom mitt 

insamlade material gestalta det jag avser att undersöka, i det här fallet kvinnor som lämnat ett 

missbruk bakom sig. Om man inom den kvantitativa metoden eftersträvar att mäta mängden 

av en egenskap eller karaktär hos någonting, så vill man inom kvalitativ forskning undersöka 

kvalitén hos just denna egenskap eller karaktär. Ett kvalitativt arbetssätt ger beskrivande data, 

vilket är det jag i mitt arbete är ute efter.  Till skillnad från kvantitativ metod då man ofta 

använder sig av begreppet förklara, så använder man inom kvalitativa undersökningar 

begreppet förstå.3

 

  Utifrån att jag valt att använda mig av kvalitativ metod är jag medveten om 

att jag i mina resultat inte kommer att kunna göra några som helst generaliseringar. 

3.2. Narrativ analys och texttolkning  

 
Min avsikt med studien är att inta ett narrativt perspektiv för att jag på så vis skall kunna sätta 

de intervjusvar jag får i en berättelse, en berättelse som ger rättvisa för de personer som jag 

intervjuat. Det narrativa beskrivs ofta i definitioner som (åter)berättande eller redogörande för 

en rad händelser. Narrativ metod och analys försöker framhålla varje studerad individs egna 

perspektiv. Likaväl som denna metod kan användas för att se en individ ur ett 

livsloppsperspektiv, så kan den också användas för att studera enskilda episoder i en individs 

liv, vilket är det jag avser att göra i denna uppsats. Den narrativa analysen bör uppfattas 

såsom den intervjuade uppfattar situationen denne beskrivit, och bygger således mer på den 

intervjuades uppfattning än på objektiva fakta. Narrativ analys har en tolkande karaktär, och 

den bygger på att man systematiskt tolkar andra människors tolkningar av dem själva som 

aktiva subjekt. Narrativ analys passar endast inom de ämnen där det finns ett intresse för just 

individen och dennes sociala värld. Den narrativa analysen är inte ute efter en enda sann 

tolkning, utan den öppnar upp för en mängd olika tolkningar.4

 

 

                                                           
3 Olsson H, Sörensen S, 2007 sid. 65-66 
4 Johansson A, 2005 sid. 20-22 
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Narrativ metod kan ses mest som en metod, men också som en teori, en teori om hur 

verkligheten är beskaffad. Av denna anledning finns ytterligare ett avsnitt i uppsatsen som 

berör det narrativa angreppssättet, då i form av narrativ teori. Den narrativa metoden kan 

hjälpa till att skapa förståelse för andras berättelser. Att berätta och lyssna till en berättelse är 

ett sätt att skapa nya berättelser och därmed också öppna upp för nya verkligheter och 

erfarenheter. De historier vi skapar om oss själva konstruerar den verkligen vi lever i, och 

historierna styr vårt beteende och de erfarenheter vi gör i livet. Varje historia som vi skapar 

styr därmed också vilket nästa steg blir för oss, vilka erfarenheter vi kommer att gå igenom 

framöver.5

 

 

Gällande narrativ analys så skriver författaren Anna Johansson om sex steg i analysprocessen. 

Första steget är att den intervjuade personen spontant beskriver sin situation och sin livsvärld. 

I de kommande två stegen upptäcker intervjuaren innebörden och påbörjar en 

tolkningsprocess. Nästa tre steg följer då materialet är utskrivet och redo att tolkas åter igen. 

Materialet struktureras upp och börjas analyseras. Uppföljning sker där man åter 

kommunicerar med den intervjuade för att upptäcka eventuella misstag och feltolkningar. 

Slutligen följer handlandet, där texten och berättelsen sätts i ett vidare sammanhang. 

Exempelvis kan författaren och den intervjuade tillsammans gå igenom det analyserade 

materialet för att eventuellt komma till nya insikter om handlingsalternativ.6

 

 

3.3. Urval av intervjupersoner 

 
Jag kommer använda tematiserade semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, då 

jag anser att detta är det optimala tillvägagångssättet för att uppnå mitt syfte med uppsatsen. 

Frågorna är flexibla och öppnar upp för reflektion hos respondenten. Genom tematiska 

intervjuer ges intervjupersonen (IP) möjlighet att komma in på sidospår, och det är min 

uppgift som intervjuare att se till att IP inte kommer för långt från ämnet. Mina respondenter 

har jag valt ut genom ett s.k. snöbollsurval där jag tillfrågat bekanta om de kan tänkas 

antingen medverka i mina intervjuer, eller om de känner till några andra som vill medverka. 

Kravet jag hade då jag lade ut förfrågningarna var att personen i fråga skulle vara kvinna samt 

att denne skulle ha lämnat ett missbruk/beroende bakom sig. Dessa var de enda 

kvalifikationerna jag hade för mina respondenter. Jag har intervjuat fyra kvinnor i mitt arbete 

                                                           
5 Bryman A, 2002  sid. 387 
6 Johansson A, 2005 sid. 281 
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med denna uppsats. Varje intervju skedde på den plats den intervjuade kvinnan själv valt, för 

att minimera risken att kvinnan skulle känna sig obekväm med miljön vi befann oss i under 

inspelningens gång. Längden på intervjuerna varierade lite, men låg på omkring 45 minuter 

per intervju. Allt inspelat material bandades, och har under arbetets gång förvarats på ett 

sådant sätt att ingen obehörig kunna kommit åt det. Då uppsatsen är färdigställd kommer allt 

material att förstöras. 

 

3.4. Etiska överväganden 

 
Då det gäller de etiska riktlinjerna är det viktigt att dessa tas stor hänsyn till då man forskar 

och skriver om verkliga individer. Forskaren har ett ansvar för de människor som hon forskar 

på, men också för deras välbefinnande och den information som samlas in. Det grundläggande 

individskyddskravet kan delas upp i fyra olika krav. 

 

Informationskravet- varje informant har blivit informerad om syftet med uppsatsen, och hur 

materialet kommer att användas. Information har också getts om att deltagandet är helt 

frivilligt. 

 

Samtyckekravet- Varje informant har själv fått avgöra om de vill delta i studien. Av sex 

stycken tillfrågade valde fem stycken att medverka. Intervjupersonerna informerades också 

om att de när som helst under intervjun har rätt att utan förklaring avbryta samtalet. 

 

Konfidentialitetskravet- En avidentifiering av intervjupersonerna har skett då största möjliga 

konfidentialitet måste försäkras de intervjuade.  

 

Nyttjandekravet- Intervjupersonerna har delgivits information om att det insamlade 

materialet endast syftar till att användas i uppsatsens syfte, och att all bandad information och 

skriftliga anteckningar kommer att förstöras då uppsatsen är färdigställd.  

Utöver dessa krav har jag följt rekommendationen från ämnesrådet att ta del av de delar som 

kan tänkas vara av känslig natur och därmed också lämna synpunkter på detta innan uppsatsen 

publiceras.7

                                                           
7 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtat från 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf�
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3.5. Trovärdighet och äkthet 

 
Inom forskning i allmänhet talar man om begreppen validitet och reliabilitet. Inom kvalitativ 

forskning använder man ibland samma begrepp med ändringen att mindre fokus läggs på 

själva mätningarna. Inom den kvalitativa läran talar man ofta om begreppen trovärdighet och 

äkthet. Bryman presenterar alternativa begrepp som kan användas inom kvalitativ forskning. 

Dessa är trovärdighet och äkthet. 

 

Trovärdighetskriteriet innefattar fyra delkriterier vilka består av tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att konfirmera och styrka, vilket motsvarar objektivitet. 

Med tillförlitlighet menas att undersökningen genomförts i enighet med de regler som finns, 

och att man genom att kommunicera med de personer man intervjuat får det bekräftat att man 

som forskare uppfattat den beskrivna verkligheten på ett korrekt sätt. Då det kan finnas flera 

beskrivningar sociala verkligheter är det trovärdigheten i den beskrivning som forskaren 

kommer fram till som avgör hur accepterad denna blir i andras ögon. 8

 

 

Med överförbarhet menas i vilken utsträckning det resultat man kommit fram till kan 

överföras på andra miljöer eller situationer vid en senare tidpunkt. Pålitlighetskriteriet är en 

motsvarighet till det inom den kvantitativa forskningen använda begreppet reliabilitet. Med 

detta menas att det finns en frånvaro av slumpmässiga fel i datainsamlingen och 

bearbetningen av denna. Hög reliabilitet är svår att mäta då det gäller kvalitativa 

undersökningar.9 Skulle någon annan genomföra intervjuerna som jag genomfört skulle 

resultaten inte bli samma, även om syftet var likadant. Det sista delkriteriet innebär att 

forskaren försäkrar sig om att denne inte låtit personliga värderingar eller åsikter påverka 

slutresultatet.10

 

 

Gällande begreppet äkthet så bidrar dessa delkriterier till generella frågor som rör forskning i 

allmänhet. Bryman menar att följande bör ses över: ger undersökningen en rättvis bild av de 

människor som studerats?  Kan undersökningen hjälpa de undersökta individerna att komma 

fram till en bättre förståelse av sig själv och sin situation? Hjälper undersökningsresultatet de 

intervjuade personerna att bättre förstå hur omgivningen upplever den sociala miljö som de 

                                                           
8 Bryman, A 2002 sid. 260 
9 Ibid sid. 75 
10 Ibid sid. 260-261 
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lever i?11Genom att ha en dialog med intervjupersonen försäkrar jag mig om att jag uppfattat 

denne på det sätt som denne vill förmedla till mig.12

 

 

Den sociala interaktionen är av stor betydelse, och denna kan inte återskapas på ett exakt vis 

vid ett annat tillfälle. Om någon annan skulle genomföra samma undersökning kanske de inte 

kommer fram till samma resultat men de borde komma fram till liknande tolkningar, då jag i 

mina transkriberingar varit extremt noga. 

 

I statistisk mening kan resultaten från kvalitativa undersökningar inte sägas vara 

generaliserbara. Då intervjupersonerna inte valts ut slumpmässigt kan de inte uppfattas som 

representativa för en population. Resultaten från kvalitativa undersökningar kan istället 

generaliseras till en teori genom att resultaten ger stöd åt vissa(a) teori(er).13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ibid sid. 261 
12 Olsson H, Sörensen S, 2007 sid. 76 
13 Ibid  sid. 270-271 
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4. Tidigare forskning 

4.1. Kvinnor och mäns missbruk 

 
Birgitta Jonasson, en av många författare som skrivit om kvinnor, män och missbruk menar 

att det är mer komplext för en kvinna än ett man att dels befinna sig i, men också att ta sig ur 

ett beroende. Dessa antaganden grundar sig enligt t.ex. Birgitta Jonasson och Anita Leo 

Andersson på att en kvinna tolereras så länge hon kan dricka lika mycket som en ”karl”, men 

att det är då konsekvenserna börjar bli märkbara som omgivningens dom faller, och den faller 

hårt. Kvinnan drabbas ofta av skuld och skam, detta speciellt i de fall då hon också är moder. 

Man har också sett att kvinnor med beroendeproblematik oftare blir lämnade av sina män, 

jämfört med tvärtom, dvs. att en man med beroendeproblematik blir lämnad av sin kvinna. 

Eftersom kvinnan i relation till mannen generellt sett tål mindre alkohol så drabbas hon 

tidigare av både psykiska och fysiska problem relaterade till alkoholintaget. Vad gäller 

beroendeutvecklingen så kan den se olika ut. Gällande åldern så har forskare sett att ju äldre 

man är då man faller in i ett beroende, ju fortare går utvecklingen till att man fastnar i ett 

beroende.14

 

 

En kvinna vid namn Karin Trulsson har under många år arbetat med och studerat 

missbrukande kvinnor. Hon var med och utvecklade missbruksvården för kvinnor i början av 

1990-talet. Statistiskt sett räknar man med att mellan var tredje och var fjärde alkohol- eller 

narkotikaberoende är kvinna. Generellt talar också fler kvinnor än män om problem under 

uppväxtperioden. Dessa barndomsrelationen förefaller också vara mer värdefulla för kvinnor 

än vad de är för män. Andra riskfaktorer för missbruk och beroende är låg självkänsla, 

depression och avvikande sexuella erfarenheter. Trulsson menar också att samhällets syn på 

kvinnliga missbrukare i vissa fall leder till att de kvinnorna som befinner sig i ett beroende i 

större utsträckning drabbas av psykiska besvär till följd av den stigmatisering de drabbas av. 

Det är mer vanligt att en missbrukande kvinna försöker dölja sitt missbruk så långt det är 

möjligt, ofta av anledningen att hon är rädd att hennes barn skall bli omhändertagna. Kvinnor 

som missbrukar bär ofta på en stor skam vilken gör att de ofta drar sig för att söka behandling. 

Stödet från samhället är också mindre då det gäller stöd till kvinnliga missbrukar, till skillnad 

mot det stöd manliga missbrukare erbjuds.15

                                                           
14 Jonasson B, Leo Andersson A, 1997  sid. 41 

 

15Trulsson 2003. Hämtat från  http://www.drogportalen.se/Documents/MOB-
dokument/2005_M%C3%A4ns_v%C3%A5ld_mot_missbrukande_kvinnor.pdf  

http://www.drogportalen.se/Documents/MOB-dokument/2005_M%C3%A4ns_v%C3%A5ld_mot_missbrukande_kvinnor.pdf�
http://www.drogportalen.se/Documents/MOB-dokument/2005_M%C3%A4ns_v%C3%A5ld_mot_missbrukande_kvinnor.pdf�
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I en artikel från International journal of social welfare finns en artikel som författarna valt att 

kalla The role of social support when giving up drug abuse: a female perspective. Denna 

artikel redogör för två undersökningar som genomfördes i Sverige mellan 1994-1995 

respektive 1998-1999 och som studerade missbrukande kvinnors väg tillbaka från 

drogmissbruk. Artikeln visar bland annat på relevansen av socialt stöd och hur viktigt detta är 

just för kvinnor som befinner sig i en exit-process. I artikeln beskrivs att många tidigare 

studier visar på tre faktorer som visar sig vara särskilt relevanta då det handlar om att lämna 

ett missbruk bakom sig. Dessa faktorer kan antingen vara av den arten att de medför 

möjligheter eller så kan de vara av den arten att de sätter gränser för möjligheterna att relativt 

smärtfritt ta sig ur ett missbruk. Studierna visar att viktiga faktorer som bidrar till hur 

tillfrisknandet kommer att ske är de sociala relationerna under uppväxten, social kunskap och 

utbildning samt de sociala och personliga konsekvenserna som inträffar till följd av att leva 

som missbrukare.16

 

 

Vad gäller skillnad mellan kvinnor och mäns upplevelser av att lämna missbruk så har studier 

visat att det finns viss diskrepans mellan könen vad gäller deras tillgång till socialt stöd. 

Kvinnor har i större utsträckning ostabila och trasiga relationer bakom sig vilket medför 

svårigheter att finna stöd hos omgivningen.17

 

 

Författarna till artikeln har genom sina undersökningar funnit att kvinnorna beskrev hur de 

funnit stöd hos minst en av medlemmarna i ursprungsfamiljen. Detta kom sig av att man inom 

respektive familj hade en föreställning om att man som medlem i familjen skulle ställa upp för 

varandra. Genom studierna visade det sig att just känslomässigt stöd från en eller flera 

familjemedlemmar så gott som alltid fanns till hands.18

 

 

Studierna visade också att många av kvinnorna hade erfarenhet av relationer som dominerats 

av konflikter och obalans. Flera kvinnor beskrev hur de i sin relation gjort en 

överrenskommelse med sin partner att de skulle sluta missbruka tillsammans, men då 

konsekvenserna ser totalt olika ut för kvinnor respektive män så blev detta problematiskt. 

Kvinnorna sökte i större utsträckning professionell hjälp och använde sina barn som 

                                                           
16 Trulsson K, Hedin U-C, 2004  sid. 146 
17 Ibid, sid. 147 
18 Ibid, sid.147 
19 Ibid, sid.147 
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motivationsfaktorer, medan männen hade svårare att bryta kontakten men drogkulturen och 

allt vad denna innebar.  

 

Dessa olikheter ledde till obalans, konflikter och ibland även fysiskt våld inom relationerna. 

De flesta kvinnor tog sig ur sitt missbruk utan stöd av en man, och det stöd de hade kom från 

professionella och nära släktingar.19

 

  

Kvinnor drabbas också hårdare av stigmatiseringen kring drogmissbruk än vad män gör. I ett 

tidigt skede av exit-processen krävs extra mycket motivationsträning och ingivelse av hopp då 

kvinnor tenderar att se sig själv genom andras ögon. Dålig självbild och dåligt självförtroende 

får ofta kvinnor att dra sig undan, vilket ökar risken för ett fortsatt drogmissbruk.20

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Ibid, sid.147 
20 Ibid, sid. 147-151 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
 
De teorier jag valt att använda anser jag knyter an till mitt syfte med arbetet. Den första teorin 

behandlar en modell som påvisar olika ”steg” en individ genomgår då en större förändring 

sker. Denna modell är tillämpbar inom de flesta områden, och är således inte endast 

applicerbar inom missbruksområdet. Den andra teorin jag redogör för nedan behandlar 

Hirschis teori om sociala band. Kvinnorna i studien påtalade flertalet gånger vikten av dessa 

band då de befann sig i den process som skulle komma att leda dem fram till det beslut som 

innefattade att de slutligen lämnade missbruket bakom sig. Efter detta avsnitt presenterar jag 

Helen Fuchs Edbaughs teori om uppbrottsförloppets faser, och vissa likheter finns mellan 

denna modell och Prochaska och DiClementes förändringsmodell. Slutligen skriver jag ett 

avsnitt om narrativ teori där jag redogör för själva begreppet narrativ, och vad detta innebär 

inom kvalitativ forskning. 

 
5.1. Prochaskas och DiClementes förändringmodell 

 
Forskarna Prochaska och DiClemente har utveckat en modell som ursprungligen togs fram för 

att motivera till beteendeförändringar hos exempelvis rökare. Modellen kallas för den 

Transteoretiska modellen (eng. transtheoretical model) och den fokuserar på individens eget 

beslutsfattande.  Idag används denna förändringsmodell inom diverse områden, allt från 

områden som sport och träning, till missbruksbehandlingar. Enligt denna modell beskrivs 

motivationen hos individen som en cirkulär process, där olika stadier utgör ”hållplatserna”.21

                                                           
21 Publ. Ht 2006. Hämtat från 

 

Det första stadiet kallas före begrundan (eng. precontemplation) och när individen befinner 

sig här så uppfattar denne att det inte finns något problem över huvud taget angående sitt 

beteende. Anledningar till detta kan vara att individen inte har tillräckligt med information om 

riskerna med beteendet.  I nästa stadie, begrundan (eng. contemplation) börjar individen 

uppleva viss ambivalens gällande beteendet. Individen börjar fundera på att genomgå 

förändring, men denne vet inte hur. Nästa steg kallas förberedelse (eng. preparation) och i 

detta stadie börjar individen på allvar för att genomgå en förändring. Ofta har vissa små 

förändringar ägt rum den senaste tiden. Individen är motiverad för förändring och lägger upp 

en personlig plan för detta. Nästa steg, handling (eng. action) kännetecknas av att individen 

börjat byta ut problembeteendet mot andra beteenden. I detta stadie är positiv förstärkning 

viktig, och stödjande relationer har stor betydelse.  

http://www.livetlaker.se/Den_transteoretiska_modellen.pdf  
 

http://www.livetlaker.se/Den_transteoretiska_modellen.pdf�
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Det femte stadiet bibehållande (eng. maintenance) är det sista stadiet. Här upplever individen 

fler fördelar än nackdelar med förändringen. Fortfarande är stödjande relationer viktiga för att 

minska risken för återfall. Prochaska och DiClemente menar att återfall är en del av själva 

processen, och skall således inte ses som ett misslyckande. Återfall är inte ett eget stadie, utan 

kan ses som en rörelse tillbaka mellan stadierna. Återfall kan ofta utlösas av en specifik 

situation, vilket innebär att individen bör lära sig vilka situationer denne inte bör utsätta sig 

för.22

 

 

5.2. Hirschi-sociala band 

 
Hirschi utvecklade en teori om sociala band som blev populär bland kriminologer på 

1970/1980-talet. Sociala band kallas de relationer som råder inom de grupper där individen 

uppehåller sig. I de fall då dessa relationer är svaga, så ökar risken att individen begår 

handlingar som ligger utanför de normer som råder inom grupperna Hirschi delar in de sociala 

banden i fyra kategorier vilka han menar avhåller individen från att avvika från de reglerade 

normerna. Den första är anknytning och med detta menar Hirschi de anknytningar som 

individen har till sedvanliga personer och aktiviteter, t.ex. föräldrar, skola, vänner. Med 

anknytningen avses att om individen deltar aktivt och hänger sig åt olika sociala aktiviteter 

finns inte så mycket utrymme för att utveckla avvikande beteenden. Nästa område är 

åtaganden dvs. åtaganden som individen har till sådant som ingår i den ”normala” 

samhällsbilden såsom arbete, utbildning, hedersamt liv. Med åtaganden menas att genom att 

individen deltar i sociala aktiviteter med andra människor, så kommer det växa fram en 

övertygelse om att de normer och värderingar som råder i samhället är de rätta, och individen 

anpassar sig också efter dessa. Individen får en social position, vilken denne värnar om, och 

på så sätt avhåller sig från att avvika. Delaktighet är nästa område författaren tar upp. Här vill 

författaren peka på delaktighet i exempelvis engagemang i skola och arbete samt föreningsliv. 

Sista området är övertygelse, och med det menar Hirschi individens övertygelse om 

samhällets normer och regler, att de regler som råder i samhället är legitima och positiva för 

upprätthållandet av samhällsstrukturen.23

 

.  

                                                           
22 Johansson K, Wirbing P 2005 sid. 102-103 
23 Sarnecki, J 2006 sid.218-219 
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5.3. Uppbrottsförloppets faser 

Sociologen Helen Fuchs Ebaugh (1988) redogör i sin exitteori om fyra faser vilka man 

genomgår under ett uppbrott ur sin centrala livsroll. Genom intervjuer med olika typer av 

”exiters” har Helen formulerat en teori om de olika faser man som individ genomgår under ett 

uppbrott.  

 

I den första fasen drabbas personen av känslor fyllda av olust över den livsroll hon har valt. 

Dessa känslor kan komma att växa till ångest, och påverkas i vissa fall även av yttre 

händelser. Till slut klarar inte individen av att ensam bära dessa känslor, utan hon vänder sig 

till någon vän eller anhörig för hjälp och stöd. Vännens reaktion och dennes råd är avgörande 

för hur utbrottsförloppet kommer att se ut fortsättningsvis. Bekräftas personens känslor följer 

oftast nästa fas. 

 

I den andra fasen börjar individen söka efter alternativa vägar att gå. Möjligheten att lämna 

sitt gamla liv och påbörja ett nytt undersöks noga. Personen kan här göra små uppbrott på 

prov för att testa hur det är att leva på andra sätt. Denna fas kan personen befinna sig i under 

en ganska lång period, men slutligen inträffar något som gör att hon blir tvingad att handla, 

och hon hamnar då i nästa fas. 

 

Den tredje fasen benämns som vändpunkten. Här beslutar sig individen för att slutgiltigt går 

ur sin gamla roll och gå in i en ny. Hon påbörjar sökandet efter bekräftelse och stöd i 

omgivningen. Inte sällan innebär detta uppbrott från den gamla livsrollen som en sorg och 

individen kan känna saknad och tomhet över det hon lämnat. Ambivalenta känslor inför 

framtiden är vanliga. 

 

Slutligen tar personen itu med dessa känslor och hon hamnar i den fjärde fasen. Denna fas 

innebär uppbyggnaden av ett nytt liv. Här skapas ex-rollen, dvs. personen blir t.ex. en före 

detta missbrukare. Hon signalerar till omgivningen att en förändring ägt rum, och hon tar på 

sig sin nya roll. Höga krav ställs ofta på personen att visa att hon verkligen lämnat sin gamla 

roll bakom sig, och hon får ofta hantera de ”rollrester” som finns kvar från hennes tidigare 

roll, den roll hon nu lämnat. Det har visat sig att det också är lättare att hantera denna 

förändring om personen har andra runtomkring sig som befinner sig i liknande situationer.24

                                                           
24 Leissner T, Hedin U-C, 2002  sid.213-214 
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5.4. Narrativ teori 

 
Narrativ teori kan ses som en teori om hur verkligheten är beskaffad. Med narrativ menas en 

berättelse som framställer händelser i tidsordning. Narrativ kan också ses som en 

organiserande princip för mänskligt handlande. Författaren Anna Johansson menar att den 

narrativa intelligensen är avgörande för att kunna förstå mänsklig aktivitet. Hon skriver också 

att vi genom vårt eget narrativa schema förstår vårt eget och andras handlande och beteende. 

Genom det narrativa schemat kan vi uppfatta de effekter som våra handlingar leder till då vi 

är på väg mot ett visst förutbestämt mål.25 Det kan vara skrivna ord, berättelser, 

filminspelningar eller teckningar. I mitt arbete har jag valt att genom intervjuer konstruera 

livsberättelser vilka i enighet med den narrativa diskursen framställer respondenternas 

berättelse i tidsföljd.  Charlotte Linde, författare till ett flertal böcker med narrativ inriktning, 

däribland Life stories: The creation of coherence menar att det finns två kriterier som bör 

uppfyllas för att man kan säga att man talar om en livsberättelse. Dels så ska berättelsens 

huvudpoäng ge en bild av berättarens förståelse av världen, och personens berättelse ska ge en 

bild av personen som det handlar om. Det andra kriteriet menar Linde är att berättelsen måste 

innehålla något utöver det ordinära. Att till exempel berätta om sådant man gör varje dag är 

sådant som faller under det ordinära och hör egentligen således inte hit. Berättaren beskriver 

förhållandet till sitt eget liv, och väljer själv vilka teman som skall lyftas fram. 26

 

 

En berättelse är inte endast en rad händelser staplade på varandra, de hänger samman. En 

berättelse ger en mer eller mindre tydlig bild av berättaren avhängigt vem som tar del av 

berättelsen. Genom att ta del av berättelser inom den narrativa traditionen kan flera berättelser 

komma att likna varandra, exempelvis i de fall då berättaren berättar det som förväntas. 

Filosofen Paul Ricoeur menar att genom berättelsen skapas en kultur vilken man försöker 

förstå genom själva berättandet. Han säger att vi genom att berätta lär känna igen oss själva 

och skapar vår identitet. Livsberättelserna omvandlar det som bara skulle kunna vara en rad 

händelser till något sammanhängande och betyder mycket för vår självförståelse.27

                                                           
25 Johansson, A 2005 sid. 85-86 

 Forskaren 

Teodore R. Sarbin sträcker sig så långt att han är beredd att påstå att vår förmåga att berätta är 

26 Scott, C 2004 sid. 15 
27 Ibid, sid. 16-18 
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avgörande för vår överlevnad. Genom berättandet kan vi förstå vilka vi är och vi kan orientera 

oss i världen. Den sociala världen skapas genom våra berättelser.28

För att förstå sig själv måste man gå genom andra menar Ricoeur, Han säger också att vi 

genom en berättelse kan förstå motivet till en handling. Livsberättelsen skapar en narrativ 

identitet menar Ricoeur. Detta innebär således inte att berättaren och lyssnaren alltid förstår 

varandra i någon form av samstämmig enighet. Detta beror på att det verkliga livet aldrig kan 

förmedlas exakt, utan berättelsen måste förstås i sitt sammanhang för att bli begripbar. Så som 

berättelsen förmedlas så ger den en förståelse av livet som det berättas just vid den 

tidpunkten, men den skapar också en förförståelse inför framtiden.

 

29

6. Resultat och analys 

 

6.1. Presentation av intervjupersonerna 

 
Moa växte upp med sin mamma, pappa och en storasyster. Hon beskriver familjen som lugn 

och fin, och kontakten med föräldrarna var bra. Föräldrarna skilde sig när Moa var 14 år 

gammal, och det var då hon drack sig riktigt full för första gången. Hon hade då druckit 

alkohol ett flertal gånger, och hon tyckte det var ett härligt sätt att berusa sig på. Moa berättar 

hur hon umgicks mycket med de som var äldre än henne. Många i sällskapet rökte hasch men 

hon berättar hur hon höll sig till alkoholen. När Moa gick i åttan träffade hon en kille som var 

10 år äldre än henne, och de inledde ett förhållande. Hon visste då om att den killen hade 

missbruksproblem, och de började röka hasch tillsammans. Skolan blev mindre och mindre 

viktig och dagarna spenderades hemma hos killen. Sen när förhållandet tog slut så började 

Moa umgås med hans kompisar, och flera av dem använde tyngre droger. Moa var 16 år då 

hon provade amfetamin första gången, och hon upplevde hur hon blev pigg och glad och hur 

allting gick lättare. Moa upplevde sen hur hon fastnade i missbruk. Hon hoppade av skolan, 

och efter ett tag träffade hon en äldre kille som också var missbrukare. Han hade fast arbete 

och tjänade mycket pengar, och Moa upplevde hur hon kunde göra vad hon ville. Hennes kille 

ville bilda familj, och Moa berättar hur hon var drogfri ett tag innan hon blev gravid. Moas 

kille fortsatte med missbruk efter att deras barn fötts, och Moa kände sig ensam. Efter två år 

separerade paret, och Moa återupptog sitt missbruk. 

 

                                                           
28 Johansson, A 2005 sid. 85-86 
29 Ibid, sid. 18 
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År 2002 genomgick Moa en tolvstegsbehandling, men Moa säger själv att hon inte var 

motiverad till att sluta missbruka, vilket ledde till att hon fortsatte med sitt missbruk efter att 

hon skrevs ut från behandlingen. År 2004 blev Moa åter gravid, och hon tog beslutet att lämna 

missbrukslivet bakom sig. Idag är Moa 30 år och hon lever tillsammans med en man som 

själv är före detta missbrukare, och de har barn tillsammans. De arbetar båda två och lever ett 

stabilt liv. 

 

Frida växte upp med sin mamma, pappa och bror. På ytan verkade familjen näst intill perfekt, 

men Frida berättar att det bakom fasaden dolde sig en mycket trasig och dysfunktionell 

familjesituation. Mamman var alkoholist och är det fortfarande, pappan var och är enligt Frida 

gravt medberoende. Hon berättar att han är en storkonsument av alkohol, men att han alltid 

kunnat hantera sitt drickande, och han har alltid haft kontroll. Både Frida och brodern 

utvecklande missbruksproblem. Frida började dricka alkohol när hon var 13 år gammal, hon 

provade hasch när hon var 15 år, och gick över till tyngre droger då hon var 19 år. När Frida 

var sjutton år hamnade hon i rättegång till följd av en misshandelshistoria, och hon erbjöds 

behandling istället för annat straff. Hon berättar ”inte för att jag visste att jag var alkoholist 

eller sådär utan jag skulle bara säga vad dom ville höra […]så det var inte heller nåt seriöst 

försök jag var där i en vecka sen åkte jag hem (skratt) […] jag ville ju inte bli hjälpt […] jag 

visste ju inte jag var inte färdig då heller tror jag”  
 

Frida hade länge haft tankar på att sluta med drogerna. Hon var less på livet som aktiv 

missbrukare men hon visste inte hur hon skulle ta sig ur det. Vid ett tillfälle då Frida 

tillsammans med sin kille och en kompis befann sig i en lägenhet så stormade polisen 

lägenheten och Fridas kille blev tagen på ett akut LVM.30

 

 Frida ringde i desperation en vän 

som hjälpte henne att komma på avgiftning. Efter detta genomgick Frida en behandling. Efter 

utskrivningen tog Frida och hennes kille återfall. Under detta återfall så dog Fridas kille. 

Sedan denna händelse har Frida varit drogfri. En tid efter begravningen fick Frida återvända 

till behandlingshemmet för att som hon uttrycker det ”landa”.   

Frida är idag 39 år och bor tillsammans med sin sambo sedan 10 år tillbaka. De har en dotter 

tillsammans som är i 10-årsåldern. Frida arbetar inom friskvårdsbranschen och hon lever ett 

stabilt och tryggt liv idag.  

                                                           
30 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Hämtat från 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880870.htm 
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Alva växte upp med sin mamma och pappa i ett villaområde i en mellanstor stad i Sverige. 

När hon var 10 år fick hon en lillasyster, och när hon var 12 år separerade hennes föräldrar. 

Pappan träffade så småningom en ny kvinna och de fick ett barn tillsammans. Alva berättar att 

hon hade en ganska ”normal” barndom de första 6-7 åren av sitt liv. Vi denna tidpunkt 

drabbades mamman av ätstörningar och depressioner. Alva säger […] min uppgift blev ganska 

mycket att ta hand om henne (mamman, min anm.) min pappa jobbade jättemycket han är 

själv uppväxt i en  alkolistfamilj och  har en massa dysfunktionella beteenden med sej så han 

var väl arbetsnarkoman kan man säga  och sen när mina föräldrar skiljde sej då när jag var 

tolv år då började min pappa och dricka och han ..snabbt insjuknade på ett par år bara…i ett 

gravt

 

 alkoholberoende. Min mamma började äta mediciner när jag var i åtta nieårsåldern… 

och fastnade i tablettberoende som hon tog sej ur när jag var sexton, genom behandling som 

hon fick då. Min pappa har varit på många behandlingar men är fortfarande inte nykter. Alva 

hade för övrigt ett stabilt nätverk av vuxna kring sig när hon växte upp. 

Alva såg hur hennes mamma blev och må bättre av de tabletter hon tog, och Alva var kring 12 

år gammal då hon för första gången började göra lika som sin mamma. När Alva var 13 år 

började hon dricka alkohol, och efter en tid hittade hon även andra droger som hon lade till. 

När det gick upp för Alva att hon hade problem så antog hon bara att det var så det var, att 

hon eftersom missbruk fanns i släkten var ämnad att också hon skulle gå under av alkohol- 

och drogberoende. En nära vän till Alva tog med henne på möten inom NA31

 

, och någonstans 

där gick det sakta upp för Alva att hon inte kunde fortsätta leva så som hon gjorde. Alva var 

även en period tillsammans med en kille som koma tt dömas till ett långt fängelsestraff, och 

när Alva besökte honom på anstalten så fylldes hon av en känsla av att sättet hon levde på 

bara var helt fel. 

Genom att gå på NA-möten och träffa andra som vandrat samma väg som Alva själv gjort så 

väcktes hoppet om att kunna leva ett ”vanligt” liv, ett liv där droger och alkohol inte hade 

någon plats. 

 

Idag är Alva drygt 30 år gammal. Hon bor själv och har inga barn. Hon studerar till lärare 

jobbar extra inom behandlingsområdet.  

 
                                                           
31 Narcotics Anynomous. Hämtat från http://www.nasverige.org/ 
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Stella växte upp med sin mamma och pappa, vilka skilde sig när hon var 4 år gammal. Hon 

har inga syskon. Hennes mamma träffade en ny man när Stella var 5 år. Stella växte de första 

åren upp i en stor stad i Mellansverige, familjen flyttade sedan till en mindre stad, för att åter 

flytta till den stora staden då Stella var 15 år. När hon blev vuxen träffade hon en man i den 

mindre staden de tidigare bott i, och hon flyttade återigen dit. Paret fick 2 barn. Stellas 

mamma var alkoholist, och hon drack under hela Stellas uppväxt. I familjen förekom också en 

hel del våld mellan mamman och hennes nya man. Hon berättar om en ständig oro som fanns 

där när hon växte upp, en oro över hur natten skulle bli. Det fanns nätter då hon gick hem till 

grannen och fick sova där, eftersom det var så stökigt hemma. Andra vuxna fanns det ont om 

kring Stella. Hennes farmor och farfar betydde mycket men de bodde långt ifrån dem, och 

mormodern och den sidan av släkten tog avstånd då Stellas mamma valde att leva tillsammans 

med sin nya man. De såg också hur den nya mannen behandlade Stella illa och de kunde inte 

hantera detta. Stella drack alkohol för första gången då hon var 13 år gammal. Stella säger 

[…] jag kommer ihåg vad jag tänkte första gången jag var full då tänkte jag att (skratt) det 

här ska jag aldrig

 

 sluta med därför att den här oron försvann och konstigt nog så blev 

kontrollförlusten en befrielse […] 

Stella berättar att festandet fortsatte även efter det att hon fött sina två första barn. Det var då 

paret skilde sig för ca 10 år sedan som Stella upplever att hon förlorade kontrollen över sitt 

drickande. Hon berättar hur hennes man varit som en bromskloss för henne, och hur hon nu 

när hon var ensam kunde göra precis hur hon ville med sitt drickande. 

 

Samma år åkte Stella fast för snatteri, och för första gången sökte hon hjälp för sitt beroende. 

Hon kände sig dock inte alls hemma med alla andra hjälpsökande som hon mötte, och hon 

fortsatte dricka, med vetskapen om att nu hade hon i alla fall tittat på sitt drickande. Stella 

kom också att sakta men säkert byta ut alkoholen mot tabletter. Stella började halka efter med 

räkningar, och skulderna kom krypande. Hon prioriterade billigare dagligvaror för att ha råd 

att köpa tabletter och alkohol. Hon hade en kontakt inom sjukvården som försåg henne med 

starka medicinska preparat.  

Stella berättar om hur hon till slut inte orkade hålla fasaden uppe längre. Hon ringde en vän 

som tog med henne på ett NA-möte, och hon kom också att åka iväg till ett behandlingshem. 

Idag är Stella 36 år. Hon bor tillsammans med sina 3 barn. Hon läser på universitet, har snart 

genomgått två hela utbildningar.  
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6.2. Prochaska och Di Clementes förändringsmodell 

 
Kvinnorna som låtit sig intervjuas berättar alla om hur deras liv påverkades på ett eller annat 

sätt till att förbereda för en förändring vilken innebar att de lämnade missbruket bakom sig. 

Förändringen de genomgått har således varit processer de alla genomgått. Ska man försöka se 

till den röda tråd som lyser genom mina intervjuer, så ser man ganska omgående ett mönster i 

hur kvinnornas resor genom missbruket passerat liknande hållplatser. Mitt huvudfokus i 

denna uppsats har som jag tidigare nämnt varit på själva brytpunkten, och vägen tillbaka till 

ett nyktert och drogfritt liv. 

 

Enligt Prochaska och Di Clemente så är förändringsprocessen en cirkulär process där 

individens eget beslutsfattande är av största vikt. De olika faserna som individen genomgår är 

beroende av individens egen motivation. Gällande stadiet som kallas före begrundan så 

utmärks detta av att individen inte upplever sig ha något problem. En av kvinnorna berättar 

om tiden då användandet av droger var bekymmersfritt […] det är jättekul i början, alla är 

jättefräscha och man är vanlig på dagarna och sen festar man till […]men sen går det över 

till ett jävla helvete (skratt) […] En annan kvinna säger […]  När jag var 15 provade jag 

amfetamin första gången, och jag minns det som igår. Det kändes som min grej och jag 

mådde superbra, trodde jag då[…] 

 

Båda dessa kvinnor visar på hur de idag kommit långt i sin förståelse gällande sitt eget 

beroende. Det är egentligen självklart att drogerna är positiva i början, varför skulle dessa 

kvinnor annars tagit steget in i missbruk från första början? 

 

Nästa steg Prochaska och Di Clemente talar om i förändringsprocessen är det steg som de 

kallar för begrundan. I detta stadie infinner sig viss ambivalens gällande användandet av 

drogen. En viss vilja att sluta droga infinner sig men individen vet inte hur denne skall kunna 

sluta. Steget som sedan följer i förändringsmodellen är förberedelse, och här börjar individen 

på allvar genomgå vissa små förändringar.  Då dessa steg liknar varandra har jag valt att 

presentera dem tillsammans. 

 

Alla kvinnor berättar om dessa faser. En kvinna berättar […] jag slutade varje kväll, men 

började varje morgon, det hade varit jättejobbigt ett tag[…] En annan kvinna berättar hur hon 

började gå på lite NA-möten, i början mest för att träffa lite andra människor i alla fall. Hon 
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säger […] jag visste väl egentligen men jag ville inte acceptera och erkänna men jag förstod 

vart åt det hade barkat[…] 

 

Samma kvinna berättar att hon var i tidiga tonåren när hon kom hon till insikt om att hon var 

barn till, och anhörig till alkoholister. Hon berättar också hur en väninna till henne tog med 

henne på ett NA-möte. Dessa händelser berättar hon sådde frön till något som senare skulle 

komma att bli en vändpunkt, en hållplats där hon valde att kliva av missbruket. 

 

Under steget handling beskriver Prochaska och Di Clemente hur individen i detta stadie börjar 

byta ut det problematiska beteendet mot andra beteenden. I Fridas fall var det så att hon länge 

hade funderat på att sluta med drogerna. Tiden innan hon slutade beskriver hon en rad 

händelser som hon menar gjorde att hon kom fram till ett slutgiltigt beslut. Hennes kille dog 

till följd av missbruk, hon bröt samman och fick hjälp av en kompis att komma på avgiftning. 

När hon väl hade bestämt dig så fanns hennes föräldrar där för henne och stöttade henne. 

Frida hade tidigare gjort små ansatser till att bli fri från sitt beroende. Hon säger […]jag ville 

ju inte bli hjälpt och jag hade ju ingen sjukdomsinsikt då heller. Jag var nog inte färdig då 

heller tror jag[…] 

 

Alva umgicks också med en kille som åkte in i fängelse under deras tid tillsammans. Denna 

händelse ledde till att Alva insåg att hennes livsstil var fel, och smärtan av att leva som hon 

levde ökade. Alva beskriver stödet från andra kvinnor som gjort samma resa som henne som 

ovärderlig då det gällde för Alva att komma ifrån missbruket.  

 

Stella beskriver hur arbetet med att hålla fasaden uppe gentemot människorna runtomkring 

som det som starkt bidrog till att hon beslöt sig för att lämna missbruket. Hon säger […]Jag 

har alltid haft en tro på någonting och jag har alltid känt att jag har fått hjälp genom livet 

[…] den där kontakten med mitt inre, när den också försvann… då fanns det bara självförakt 

kvar[…]Stella beskriver hur hon vaknade en morgon och kände att hon inte orkade längre. En 

vän till henne som själv var nykter alkoholist följde med henne på ett NA-möte. Där fick hon 

vad hon kallar ”inbillad sinnesro”, en sinnesro som ändå hjälpte henne att försöka hålla sig 

ifrån drogerna. Ytterligare en faktor bidrog till att hon slutligen fann kraften att sluta 

missbruka. Hon säger: […] jag ville inte svika barnen[…] 
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I Moas fall var det beskedet om att hon var gravid som gjorde att hon beslutade sig för att 

lämna missbrukskarriären. Moa hade tidigare, likt Frida, gjort försök att bli drogfri, och att 

behandlingsformen från de tidigare behandlingshemsvistelserna alltid fanns med i 

bakhuvudet.  

 

Det sista stadiet som beskrivs är det som kallas bibehållande. Här upplever individen fler 

fördelar än nackdelar med att leva utan drogerna. 

 

I Fridas fall så framhåller även hon möjligheten att träffa andra människor i liknande 

situationer som viktigt för hennes eget tillfrisknande. Frida framhåller också hennes egen 

styrka och envishet som viktiga faktorer. Hon talar också om vikten av att ständigt påminna 

sig om hur det faktiskt var att leva i missbruk, att inte glamorisera eller försköna hur det 

faktiskt var.  

 

Vad gäller Alvas syn på vad som spelat störst roll för hennes tillfrisknande så framhåller hon 

att gemenskapen med andra i liknande situationer som mest betydelsefull. Eftersom hon bröt 

kontakten med alla runt omkring henne så blev tolvstegsgemenskapen det forum för henne där 

hon kände att hon kunde göra sig förstådd, där människorna visste vad det var hon pratade 

om. 

 

Stella talar om den svårighet hon upplevde gällande hennes egen acceptans av att hon faktiskt 

var alkoholist och tablettmissbrukare. Hon säger idag att hon kan härröra denna svårighet till 

det faktum att hon upplevde att hon blivit som sin mamma. Stella säger att hon idag ”lever i 

stegen”, att hon anammat tolvstegsprogrammets utformade steg gällande tillfrisknande. Stella 

säger också att hon kan hämta kraft från andra som har arbetat med dessa steg. 

 

Moa framhåller att det främst i början av nykterheten var barnen som motiverade henne att 

inte återfalla. Hon säger sen att det så småningom växte fram att det var för hennes egen skull 

också. Det faktum att hon lever med en man som också är nykter sen flera år tillbaka upplever 

hon också som ett stöd, det stöttar varandra säger Moa. Moa har även hon valt att plocka vissa 

delar från tolvstegsprogrammet, hon framhåller vikten av att ta en dag i taget. 

 

Då jag antagit en narrativ ansats i mitt arbete kände jag att det var viktigt att kvinnorna fick 

möjlighet att berätta hur deras liv ter sig idag, och jag har haft som mål med mitt arbete att 



 

26 
 

utifrån kvinnornas perspektiv försöka ge en rättvis bild av deras historier. Detta har medfört 

att jag även fast huvudfokus har legat på brytpunkten, även tagit med delar som jag ansett 

vara relevanta för att kvinnornas berättelser skall vara så kompletta som möjligt. Nedan 

kommer jag att redogöra för kvinnornas berättelser om vad som fyller den plats idag som 

drogerna tidigare gjort. 

 

Frida upplever idag att drogerna var ett sätt för henne att fly från sig själv, ett sätt för henne 

att fylla det svarta hål som hon upplevde fanns inuti henne. Hon säger att hon genomgått en 

personlig utveckling som lett till att hon idag vågar uppleva obehagliga känslor på ett sätt som 

hon under sin missbrukskarriär inte vågade.  

 

Alva talar om dels det inifrånkommande tomrummet men också det yttre tomrummet vilka 

båda bara bestod av ett eko när drogerna plockades bort. I början av sin nykterhet upptog NA-

möten och AA32

 

-möten mycket av hennes tid, av den anledningen att det var där hon kunde 

möta människor som förstod vad det var för tomrum hon talade om, och som inte tyckte att 

det var något konstigt med att Frida ibland satt på sin händer i ett hörn och vaggade fram och 

tillbaka. Struktureringen av dagarna blev ett sätt för Frida att ta sig igenom den första tiden. 

Så småningom vågade hon sen plocka in andra delar i sitt liv, hon började långsamt våga ta ny 

mark. Sakta växte en känsla fram att av det kanske fanns plats i denna värld även för henne, 

hon insåg att hon också räknades. 

Hos Stella finns ett oerhört stort behov av att duga, hon har hög prestationsångest och hon 

känner att hon vill ta en personlig revansch i livet. Hennes två universitetsutbildningar säger 

hon ju faktiskt pekar på just det. Stella säger att hon de flesta dagar vet om att hon duger, och 

att hon gör rätt bra saker både för sig själv och för andra. Hon säger också att hon påminner 

sig ibland om hur livet sett ut, och då ser hon också hur långt hon faktiskt kommit. 

I Moas fall så berättar hon hur hon ända sedan hon var liten upplevt ett ”hål i magen”, ett 

slags tomrum som inte fanns där när drogerna fanns med i bilden. Moa säger att hon tror att 

alla människor har ett behov av att fylla sitt liv med någonting. Idag upplever Moa att hon gör 

väldigt mycket av allting, hon arbetar mycket och hon lägger ner stor del av sin tid på sin 

familj. Hon säger att hennes uppfattning är att så länge det inte är destruktivt så spelar det 

ingen roll. 

 
                                                           
32 Anonyma Alkoholister. Hämtat från www.aa.se 
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6.3. Sociala band och vikten av att träffa andra 

 
Om man ser till de sociala band som respondenterna har så ser man att en av respondenterna 

haft en väl fungerande familjesituation under uppväxten, medans de resterande tre haft 

uppväxter som kantats av föräldrar med missbruksproblematik/annan komplicerad 

problematik. Moa växte upp med båda sina biologiska föräldrar och familjesituationen var 

stabil. Hon framhåller inte vikten av vänners och andra bekantas stöd som viktiga faktorer 

gällande dels vad som hjälpte henne att komma fram till att det var dags att lämna missbruket 

bakom sig, men och inte heller som en del av de strategier som hjälper henne att inte återfalla 

i missbruk. Moa menar att de stöd som hennes familj (under uppväxten ursprungsfamiljen och 

idag hennes man och barn) är det som varit viktigast för henne.  

 

I Fridas, Alvas och Stellas fall har de till skillnad från Moa framhållit vikten av att träffa 

andra i liknande situationer, andra människor och kanske framförallt kvinnor som gått före 

dem. Kvinnor som klarat av att bli drogfria och som klarat av att hålla sig drogfria. Dessa tre 

kvinnor har alla beskrivit barndomen som mer eller mindre turbulent, uppväxter som präglats 

av frånvaron av viktiga signifikanta andra. 

 

Alva berättar hur viktigt det var för henne att hela tiden ha andra människor omkring sig, 

speciellt i början av nykterheten. Alva hade under en period besökt NA-möten och därigenom 

skapat sig ett kontaktnät   […] jag kände ju ganska mycket folk som hjälpte mej, jag bodde 

hos en kvinna som blev min sponsor[…] Alva bodde hos kvinnan en månad, men de fortsatte 

att ha så gott som daglog kontakt även efter det att Alva flyttat hem igen. Hon säger att 

gemenskapen med andra i samma situation har varit helt avgörande. 

 

Frida berättar på ett liknande sätt hur gemenskapen inom tolvstegsrörelsen kom att bli viktig 

för hennes tillfrisknande. […] Jag valde NA för någonstans behövde jag lära mig att tänka 

annorlunda och det fick jag göra där, det fick jag lära mig där, dels att träffa andra i samma 

situation och kämpa tillsammans. Nån som ringer och nån som man kan bry sig om också, 

men också att ha ett sätt att hålla sig till, en plan

 

 liksom. Hon framhåller också att det faktum 

att hennes föräldrar, som tidigare sagt upp bekantskapen med henne, fanns där och stöttade 

henne när hon kom hem från behandlingshemmet.  
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6.4. Narrativ teori 

 
Den narrativa ansatsen har legat till grund för hela arbetet. Kvinnornas berättelser har getts 

mycket utrymme och kvinnorna har berättat om sina liv i den utsträckning de själva valt. 

Samtliga kvinnor i studien har berättat öppenhjärtligt om sina vägar ut ur missbruket, med 

fokus på brytpunkten. Liksom författaren Carola Scott33

 

 skriver så har de två kriterierna för 

att kunna säga att man talar om en livsberättelse uppfyllts. De intervjuade kvinnornas 

huvudpoäng har förmedlat tydliga bilder av deras förståelse av världen, och deras berättelser 

har gett klara bilder av dem själva som personer. Vidare har jag genom att låta kvinnorna 

berätta i stora drag om hela deras liv fått en bild av hur händelser i deras liv hängt samman. 

Likheter mellan de olika kvinnornas berättelser har funnits, vilket kan förklaras med att 

tyngdpunkten i intervjuerna legat inom ramen för den händelse i kvinnornas liv jag valt att 

kalla brytpunkten. En berättelse måste förstås i sitt sammanhang för att bli begripbar, och det 

är vid intervjutillfället den intervjuades bild av världen som denne ser på den  just då som 

förmedlas. En intervju med samma kvinnor skulle om tio år antagligen se annorlunda ut, 

beroende på de erfarenheter och handlingar som kvinnorna kan komma att genomföra i sina 

liv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Scott, C 2004 sid. 15 
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7. Diskussion  
 
Att träffa en individ för första gången och be denne berätta om vägen ut ur hennes missbruk är 

en vågad handling. Att vara den kvinna som berättar för en annan för denne främmande 

kvinna är än mer vågat. Att dessa kvinnor hade flera års tillfrisknande bakom sig tror jag 

bidrog till att de valde att berätta så pass öppenhjärtligt som de gjorde. Idag har dessa kvinnor 

funnit distans till sitt gamla leverne, och egengjorda efterkonstruktioner gör att de själva kan 

se tillbaka på den tid som var som svårast, och analysera kring deras beteenden och 

handlingar, se orsaker och verkningar samt komma med förslag på hur de hade kunnat agera 

annorlunda. Samtidigt påvisar kvinnorna att deras gamla liv är en del av dem, och de 

erfarenheter de gjort är erfarenheter som format dem till de de är idag. Kvinnorna jag haft 

förmånen att intervjua har tagit mig med på en resa bortom vardagens förhållandevis små 

bekymmer. De har delat med sig av sina livsberättelser på ett häpnadsväckande sätt och jag är 

full av beundran över hur dessa kvinnor lyckats finna en väg ut ur det destruktiva tillstånd 

som tidigare varit deras vardag.  

 

Sammanfattat kan man säga att dessa kvinnor någonstans mer eller mindre tvingades komma 

till en punkt där de erkände för sig själva att det var nog, att de inte längre ville leva det liv de 

levde. Besluten kom inte av en enda händelse, utan beslutet att lämna det gamla livet och 

sakta men säkert bygga upp ett nytt liv växte fram och fick mogna hos kvinnorna innan de 

slutligen en dag bestämde sig. Kvinnorna har låtit mig förstå att när de kommit till den punkt 

då de bestämt sig för att lämna sitt gamla liv, så har det varit helt avgörande att det funnits 

människor där som stöttat dem och hjälpt dem. För att förenkla ytterligare: Flera av varandra 

oberoende händelser leder till att individen slutligen fattar ett beslut om att lämna missbruket 

bakom sig. Därefter börjar det verkliga arbetet, att hålla sig drogfri. Här spelar samhällets och 

omgivningens stöd stor roll, då alla de kvinnor jag intervjuat menar att det är lättare att ta sig 

igenom den första tiden som drogfri om man har stöd av människor runt omkring sig. 

 

Sammantaget har det alltså funnits flera svåra hinder kvinnorna mött under sina resor. Bara 

för att de bestämt sig för att sluta använda droger eller alkohol så har inte det automatiskt 

inneburit att det svåra arbetet varit över. För att avsluta min uppsats vill jag minnas hur en 

kvinna jag mötte under mina intervjuer uttryckte sig:  

Sluta droga eller sluta använda droger det är ganska lätt. Det gäller att leva drogfritt sen, 

när livet drabbar oss.   
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Bilaga 1 
Brev jag skickade ut till respondenterna inför intervjuerna 
 

Hej! 

Jag heter Emma och läser sista terminen på högskolan i Falun, socialarbetarprogrammet. Jag 

skriver nu min C-uppsats, och vad jag förstår så har NN (En av mina respondenter) frågat dig 

om du skulle kunna tänka er att ställa upp i en liten intervju. Jag är oerhört tacksam för den 

hjälp jag kan få! Intervjun beräknar jag kan ta max en halvtimme, lite beroende på hur mycket 

du vill berätta. 

Jag tänkte nu höra lite om när det skulle kunna tänkas passa att vi träffas? Och om det är okej 

att jag spelar in intervjun på min diktafon? Detta gör jag i så fall enbart med syfte till att jag 

lättare skall kunna komma ihåg allt som säga under intervjun, och självklart raderar jag 

inspelningen så fort jag är klar med mitt skrivande. 

Delar av det du säger under intervjun kommer jag att använda mig av i min uppsats, men 

självklart kommer jag att anonymisera så att du inte går att känna igen hos de som skulle vilja 

läsa uppsatsen då den är klar. Självklart får du gärna ett exemplar när jag är färdig! 

Så, jag tror det var allt för nu, om du indrar något så tveka inte att höra av dig! 

Och återkom gärna så snart som möjligt så vi kan boka in en intervju 

 

Mvh Emma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Bilaga 2 
Intervjumall 
Bakgrund 

Kan du berätta lite om din uppväxt? Stor/liten familj? syskon? 

Hade du god kontakt med vuxna under din uppväxt? Föräldrar? Andra vuxna? 

 

Idag 

Hur ser din familjesituation ut idag? Man? Barn? 

Sysselsättning? 

Fritid? 

Hur ser du tillbaka på ditt liv som beroende? 

 

Brytpunkten 

Kan du berätta lite om hur det kom sig att du började missbruka? 

Hur länge har du varit nykter/drogfri?  

Var detta någonting du funderat över länge eller var det ett beslut som kom från någon 

specifik händelse? 

Har du gjort tidigare försök att bli fri från ditt beroende? Om ja, varför tror du att du inte 

lyckats tidigare? 

Att komma tillbaka 

Vilka faktorer som varit viktigast för dig då du arbetat dig tillbaka till ett nyktert liv?  

Att fylla tomrummet efter beroendet 

Vilka strategier har du använt dig av för att inte återfalla i beroendet? Vad fyller den plats i 

ditt liv som beroendet tidigare gjorde? 
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