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Abstract 
Jansson, E. (2015).  Sober alcohol and drug abusers’ experiences of social support, leisure 

activities, exclusion and participation in society. Bachelor´s thesis in public health. Academy 

of health and working life. University of Gävle, Sweden 

 

Drug and alcohol abuse is a health problem worldwide. Alcohol and drug abuse can effect ones 

entire life, sober abusers are a vulnerable group in the society. To stay sober, or come back to 

the society and live a healthy life, might be influenced by many factors. The aim of the study 

was to examine sober alcohol and drug abusers’ experiences of social support, leisure time 

activities, exclusion and participation in the society. A qualitative study with semi-structured 

interviews was used to address the aim of the study. The content analysis of four interviews 

showed that sober abusers experience the lack of social support. Furthermore, they encounter 

difficulties to participate in and experience alienation in society. The participants considered 

that social support, leisure activities, exclusion and participation in society was important to 

them. Finally, there was a desire from sober abusers to carry out interests of their own, and feel 

a sense of belonging to the community.  
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Sammanfattning 
Jansson, E. (2015). Nyktra missbrukares upplevelser av socialt stöd, fritidsaktiviteter samt 

utanförskap och delaktighet i samhället. Kandidatarbete i folkhälsovetenskap. Akademin för 

hälsa och arbetsliv. Högskolan i Gävle, Sverige 

 

Narkotika- och alkoholmissbruk är ett hälsoproblem i hela världen och nyktra missbrukare är 

en utsatt grupp i samhället. Vid missbruk är det inte bara intaget av narkotikan eller alkoholen 

som medför skada. Hela livssituationen kan bli drabbad, inte minst kontakten med vänner och 

familj. För att hålla sig nykter, återanpassa sig till samhället och leva ett hälsosamt liv finns det 

många faktorer som är betydelsefulla. Syftet med studien var därför att undersöka nyktra 

missbrukares upplevelser av socialt stöd, fritidsaktiviteter samt utanförskap och delaktighet i 

samhället. En empirisk kvalitativ studie har gjorts genom semistrukturerade intervjuer för att 

besvara syftet om upplevelser av dessa faktorer. Insamlad data har transkriberats och 

analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet har kategoriserats och visade 

att nyktra missbrukare känner avsaknad av socialt stöd, hinder i att utföra fritidsaktiviteter samt 

utanförskap i samhället. En önskan om att kunna utöva intressen, ha bra vänner och känna en 

gemenskap fanns. Faktorerna upplevdes som viktiga för att bibehålla en nykterhet.  

 

 

 

 

Nyckelord: alkoholmissbrukare, fritidsaktiviteter, narkotikamissbrukare, sociala nätverk, 

utanförskap 

  



   
 

  

   

 

Förord 
 

Jag vill rikta ett stort tack till intervjupersonerna som deltagit och gjort denna studie möjlig att 

genomföra. Vill också tacka föreståndare och personal på HVB-hemmet för att jag har fått 

möjligheten att genomföra studien i deras verksamhet. Ett stort tack till mina vänner och min 

familj för överseendet och stöttandet under skrivandets alla timmar. Ett slutligt tack till Kim 

Sundlöv som har tagit sin tid till att korrektions läsa texten. 

 

 

Emelie Jansson  

Sandviken, 2015 
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1. Inledning  

 
Alkohol- och narkotikamissbrukare är en utsatt grupp i samhället [1]. Hälsan påverkas av 

många faktorer. Några viktiga faktorer för en god hälsa är att ha ett hälsosamt socialt stöd, 

känna delaktighet och ha tillgång till att utöva intressen på fritiden [2]. Upplevelser av brister 

av någon eller några av dessa faktorer bidrar till ohälsa. Stödjande miljöer är därför viktiga för 

att förebygga hälsa. Denna studie har som avsikt att undersöka hur den utsatta gruppen nyktra 

missbrukare upplever dessa faktorer. Resultatet kan sedan användas som underlag för att påvisa 

om det finns behov av åtgärder och vilka insatser som då bör prioriteras i kommunen där studien 

är utförd.  

 
  
2. Bakgrund 

2.1 Missbruk 

Alkohol och narkotikamissbruk är allvarliga hälsoproblem i världen, även i Sverige [1]. I ett 

flertal studier framkommer det att det är svårt att få fram den faktiska omfattningen av 

alkoholmissbruk hos Sveriges invånare. Med alkoholmissbruk menas att en individ brukar 

alkohol i en mängd som är skadlig och påverkar individens egen livssituation, det är därför svårt 

att dokumentera alla som har ett alkoholmissbruk. Den faktiska siffran tros vara högre än 

siffrorna i studierna. Det rapporteras år 2012 att ca 446 000 individer har ett missbruk av alkohol 

i Sverige [3]. Narkotikaanvändandet i Sverige är också svårt att få en exakt siffra på 

omfattningen, svårigheten beror dels på den illegala omfattningen, men antalet skattades till ca 

100 000 personer år 2012. I Europa har de rapporterade dödsfallen på grund av narkotika 

minskat något de senaste åren. I Sverige har narkotikarelaterade dödsfall ökat sedan början på 

2000-talet, dödsantalet i Sverige ligger även över Europas genomsnitt [4]. Socialstyrelsen 

rapporterade 2013 att 1 801 personer dog av alkoholrelaterad diagnos i Sverige, 2009 

beräknades det att ca 4 500 dödsfall hade ett konstaterat orsakssamband med alkohol, vid 

exempelvis olyckor där alkohol kan ha haft en betydelse. 

 

Beräkningar på samhällskostnader på grund av missbruk inkluderar kostnader för bland annat 

hälsoeffekter för skador och sjukdomar samt sociala problem. Samhällskostnaderna på grund 

av alkoholkonsumtion beräknades 2002 till drygt 20 miljarder kronor [5]. För narkomaner 

ligger samhällskostnaderna på drygt en miljon kronor per person och år. Enligt uträkningarna 

kostar manliga narkomaner mer än de kvinnliga, en manlig aktiv heroinist kostar ca 2,1 miljoner 

kronor per år [6].  

 

Alkohol är ett lugnande berusningsmedel som påverkar bland annat människors sinne, vitala 

funktioner och koordinationsförmåga [7]. Narkotika är ett beroendeframkallande 

rusningsmedel innehållande euforiserande egenskaper som betyder att en känsla av 

välbefinnande och lycka uppstår vid användandet [8]. Till en början är effekten av både alkohol 

och narkotika positiva. De påverkar hjärnans kommunikationssystem och stör ut nervcellerna 

[9]. I vilket sammanhang alkohol eller narkotika brukas påverkar även upplevelsen av den. 

Några positiva effekter kan vara avslappning, minskad oro, stress och ångest, förändrande 

sinnesintryck och bättre självförtroende.  Genom att tillföra kroppen mer alkohol eller narkotika 

kan de positiva effekterna övergå till känsla av trötthet, illamående, humörsvängningar, 

förvirring, få ångest eller känna paranoia. Det kan även leda till problem med andning, 

förgiftning, överhettning, hjärtproblem och hallucinationer. Alkohol och narkotika påverkar 

hjärnans belönings- och signalsystem och därmed även den psykiska hälsan [9]. Användandet 
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kan leda till permanenta förändringar i hjärnan, även om användandet av alkohol eller narkotika 

upphör kan förändringarna kvarstå. Vanliga besvär som uppstår vid regelbunden användning 

av alkohol eller narkotika är minnes- och inlärningssvårigheter, försämrat logiskt tänkande, 

depression och ångest. Även organen i kroppen skadas, främst hjärta, hjärna och lever. 

Forskning visar även på förhöjd risk för cancer [9]. Användandet bidrar inte bara till fysiska 

och psykiska besvär utan även sociala besvär så som exempelvis svårigheter vid kontakt med 

vänner, familj samt arbete och det påverkar hela individens livssituation [8].  

 

Ordet beroende har dock blivit allt vanligare de senaste åren [10]. Ordet beroende anses vara 

mer neutralt än ordet missbruk då beroende ses som en sjukdom och missbruk ses mer som eget 

ansvar och är därför mer skuldbelagt. För att få diagnosen beroende ska det finnas en kroppslig 

tillvänjning medan missbruk kan variera i frekvens och intensitet. Beroende är därför ett 

allvarligare tillstånd än missbruk [10]. 

 

I denna studie används benämningen missbruk/missbrukare genomgående. Alla som 

genomgår/genomgott en behandling på grund av alkohol- eller narkotikaanvändande benämns 

här som missbrukare. Benämningen nyktra missbrukare kommer att användas då individer är 

avhållsam från narkotika och alkohol men har en missbruksproblematik.  

 

      2.1.1 Behandlingshem 

Personer som placeras på behandlingshem för missbruk har ett alkohol-, narkotika- eller 

blandmissbruk som innebär hot mot att på något sätt skada sig själv eller andra [11]. En 

placering på ett behandlingshem sker efter en anmälan till socialtjänsten som ska följas upp 

genom utredning. När det finns ett beslut om placering på behandlingshem måste det tas hänsyn 

till den enskilda individens önskemål och behov. Detta för att behandlingen ska ge så bra hjälp 

som möjligt. Olika behandlingshem använder sig av olika behandlingsmetoder så som 12-

stegsprogrammet och kognitiv beteendeterapi, de metoder som används ska vara 

evidensbaserade för behandling av personer med missbruksproblematik [12].  Många av dessa 

behandlingshem där vuxna vistas är hem för vård eller boende (HVB) för vuxna nyktra 

missbrukare [12]. I de flesta fall är dessa HVB-hem öppna, där individer är av fri vilja för att få 

hjälp med sitt missbruk och annan problematik som inte kan lösas i den vardagliga miljön. Även 

tvångsplaceringar kan förekomma genom lagen om vård av missbruk (LVM), detta kan då även 

ske på låsta enheter. De som bor på HVB-hem får hjälp och stöd med allt från kontakt med 

myndigheter, stöttning vid städ och matlagning till samtalskontakter [11].  

 

      2.1.2 Återfall 

Vid återfall har en individ åter brukat alkohol eller narkotika efter en nykterhetsperiod på 

samma sätt som innan nykterhetsperioden, fått konsekvenser som följd av användning av 

alkohol alternativt narkotika eller använt alkohol eller narkotika dagligen i ett visst antal dagar 

i följd [13]. Med nykterhetsperiod menas den tid individen varit avhållsam från alkohol eller 

narkotika.   

 

2.2 Teori – Socialt kapital  

Socialt kapital har fått betydelse inom folkhälsan för att bland annat få en förståelse mellan 

social ojämlikhet och hälsa [14]. Socialt kapital används i de nationella målen för folkhälsan 

[15]. Inom folkhälsoområdet används begreppet socialt kapital på fyra olika sätt. För att förklara 
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samband mellan social sammanhållning och kriminalitet. Som medlare mellan 

hälsointerventioner och förbättringar. För att förklara sambandet mellan socioekonomisk status 

och hälsa samt som en faktor i studier om sociala nätverk och hälsa [14]. Begreppet socialt 

kapital relateras till sociala systems betydelse för hälsa. Epidemiologi och folkhälsa fokuserar 

på att hitta förklaringar till ohälsa hos individer. En förklaring till ohälsa är blad annat bristande 

socialt nätverk. Det är därför betydelsefullt för hälsan och viktig att fokusera på är det sociala 

sammanhanget som kan försvåra eller främja individers möjligheter till hjälp, stöd, tillhörighet 

och sociala relationer. Den fysiska strukturen handlar om skapandet av hälsofrämjande miljöer 

för att förebygga att individer utsätts för risker. Den sociala strukturen handlar om utbudet av 

hälsoresurser och möjligheten till samverkan [14]. 

 
På individnivå talar man bland annat om individers känsla av sammanhang [16]. Där hög nivå 

av känsla av sammanhang bidrar till mer hälsosamma val till skillnad från låg nivå av känsla av 

sammanhang som bidrar till bland annat ökad stress och ångest, vilket påverkar hälsan negativt. 

Stort socialt kapital kan alltså leda till känsla av sammanhang och då även till hälsofrämjande 

val och beteenden.  

 

Inom socialt kapital talas också om begreppen sociala nätverk och socialt stöd. Individers hälsa 

påverkas inte bara genom individen själv utan också av sammankopplade beteenden 

tillsammans med andra. Bra sociala samband kan alltså bidra till hälsosamma beteenden genom 

sociala relationer. Att vara aktiv i samhälleliga sociala nätverk påverkar också hälsan hos 

individer genom förhöjd känsla av sammanhang [17]. 

 

 

2.3 Hälsa, delaktighet, socialt stöd och fritidsaktiviteter 

    2.3.1 Hälsa 

Världshälsoorganisationens definition av hälsa lyder “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller 

funktionshinder”. Hälsa ses som en resurs för individer i vardagen. Att arbeta hälsofrämjande 

menas att göra det möjligt för individer att förbättra deras hälsa genom att öka kontrollen över 

det egna livet [18]. 

 

Hälsan påverkas av olika faktorer som samspelar med varandra. Dessa bestämningsfaktorer 

delas in i fyra nivåer: omgivningsfaktorer, livsvillkor, levnadsvanor och socialt nätverk. De fyra 

nivåerna innehåller påverkbara faktorer och bidrar till hälsa och ohälsa [2]. Orättvisor i 

levnadsvillkor i befolkningar på samhällsnivå förhindrar möjligheter till att uppnå en god hälsa. 

Att ha kontroll på det egna livet och ha möjlighet att påverka tillvaron bidrar till en god hälsa. 

Hälsan påverkas även av miljön, att känna samhörighet och gemenskap ingår i den sociala 

miljön och är viktig för välmående och en god hälsa [2]. Vissa av hälsans bestämningsfaktorer 

kan påverkas på individnivå genom ställningstaganden och visas genom individers livsstil och 

levnadsvanor. På samhällsnivå behövs kollektiva åtgärder eftersom individers val hänger 

samman och påverkas av de valmöjligheter och utbud som finns i samhället [2]. 

 

     2.3.2 Utanförskap och delaktighet 

En av de grundläggande förutsättningarna i samhället för en god folkhälsa är delaktighet och 

inflytande, eftersom de påverkar individers levnadsförhållanden [19]. Det är viktigt att kunna 

ta del av och utöva det samhället har att erbjuda för att känna att det man gör är meningsfullt.  
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Det handlar om att kunna mäta och matcha individer och grupper i samhället med vad samhället 

har att erbjuda. Att inte känna inflytande och inte kunna påverka kan leda till minskade 

valmöjligheter kring sunda levnadsvanor som kost, fysiskt aktivitet, alkohol och narkotika [19]. 

Utsatta grupper bör därför få mer resurser för att känna delaktighet i samhället. Ekonomiskt och 

socialt utsatta personer är prioriterade i arbetet för att öka möjligheter och stärka förmågan till 

kulturell och social delaktighet i samhället [19]. Att ha en känsla av att kunna påverka 

omvärlden har en stor betydelse för hälsan. 

 

I samhället finns olika lagar att förhålla sig till, de som inte håller sig till dessa betraktas som 

utanförstående och kan ses som en särskilds sorts person. Bryter man mot dessa lagar ses man 

som avvikande och utanförskap uppstår [20]. Personer som lever i utanförskap har ofta lätt för 

att isolera sig. Med utanförskap menas att individer står utanför de flesta samhällsarenor där 

makt utövas och resurser tillgängliggörs, erbjuds och skapas. Att leva i utanförskap kan bidra 

till ohälsa och försvårar också för individer att komma in på arbetsmarknaden och etablera sig 

i samhället [20]. Att känna delaktighet i samhället är därför viktigt för hälsan. 

 

Kirsts [21] hävdar att personer återgår till missbrukarkretsen då de inte har känt sig accepterade 

och de har upplevt utanförskap efter att de blivit dåligt bemötta i samhället. När de återgår till 

gamla mönster och är bland likasinnade känner de sig accepterade och blir behandlad med 

respekt. De får även en känsla av tillhörighet. Kirsts [21] skriver även att det är viktigt för 

missbrukare att följa de normer som finns i missbrukarkretsen för att känna grupptillhörighet 

och inte bli utstötta. Både Radcliffe och Stevens [22] och Kirstis [21] argumenterar att det är 

mycket lättare för missbrukare att stanna kvar i den krets där de känner tillhörighet än att kliva 

ur missbruket och känna utanförskap. I en studie av De Maeyer och kollegor [23] fick deltagarna 

beskriva hur de upplevde tiden efter en genomförd behandling. Deltagarna uppgav att stöttande 

nätverk var en av de viktigaste faktorerna för att hålla sig ifrån återfall. Andra bidragande 

faktorer var att bli bemött med respekt och att de blev accepterade av samhället. 

 

Möjligheterna att klara av att ta sig ur ett missbruk påverkas då individer upplever utanförskap 

och stämpling på grund av missbruket. Med stämpling menas att man bli stämplad som 

exempelvis en ansvarslös och sämre människa för att man är missbrukare [24]. På grund av 

stämpling blir vissa individer mindre benägna att söka hjälp för sitt missbruk [25, 26]. Sämre 

bemötande av personal inom vården på grund av missbruk påverkar också att individer avstår 

att söka vård för sin missbruksproblematik [27].  

 

En studie visar att människor i samhället har mer negativ syn på individer som har ett missbruk 

än på dem som har fysisk funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom. Anledning var att det 

ansågs att missbruk var mer självförvållat [28]. Lavack [29] beskriver att genom bristande stöd 

i samhället blir missbrukare sedda i negativ bemärkelse. Bilden av missbrukspersoner påverkas 

ofta negativt av media och det glöms ofta bort att det finns en individ bakom missbruket.  

 

 

 

     2.3.3 Socialt stöd 

Med socialt stöd menas det stöd som finns tillgängligt för individer och fungerar som ett 

skydd mot omständigheter och händelser i livet. Det ses som en resurs för att höja individers 

hälsa [30]. Det kan handla om hjälp, stöd och råd i vissa situationer och om individers 

relationer till varandra. Socialt stöd kan ges genom att uppmärksamma varandra genom att 

visa intresse, respekt, förståelse och att finnas till hands [31]. Sociala nätverk kan innebära 

nätverket som samverkar kring individer – frivilligt eller ofrivilligt. Det kan även innebära 
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sociala relationer och socialt stöd med vänner, familj och arbetskollegor. Att ha ett bra socialt 

nätverk och ett tillfredställande socialt stöd är betydelsefullt för hälsan [32].  

 

Ett flertal studier har visat hur betydelsefullt det sociala stödet är för hälsan. De som känner 

avsaknad av socialt stöd använder droger i större utsträckning än de som upplever en högre 

grad av socialt stöd [33]. Det har även visat sig att sociala nätverk som består av personer som 

inte använder droger ses som en skyddsfaktor för återfall medan sociala nätverk bestående av 

droganvändare ses som en riskfaktor [34].  Efter en missbruksbehandling på ett behandlingshem 

ska klienterna ut i samhället och det egna boendet, i många fall innebär det att klienterna återgår 

till tidigare högriskmiljöer. Att återvända till dessa miljöer utan stöd och hälsosamma sociala 

nätverk ökar risken för återfall [35].  Personer med missbruksproblematik som bor i ett 

kollektivt boende 6-8 personer tar färre återfall än dem som bor i egen bostad. En av 

anledningarna till resultatet är att dem i kollektivet kände en gemenskap och stöd från varandra 

[35].  

 

Sociala relationer kan fungera som både skydds- och riskfaktor för återfall [23]. Relationer med 

människor som ger nyktra missbrukare en stämpel som dåliga människor som inte tar ansvar 

kan leda till missbrukaren inte söker hjälp på grund av att de inte vill få den stämpeln. Istället 

söker sig missbrukare till den miljön där det finns likasinnade och de känner sig trygga [23]. 

Vilket betyder att dess sociala relationer består av andra missbrukare och fortsätter oftast i det 

invanda mönstret och aktivt använder droger. I en studie visade det att det sociala nätverket var 

en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla nykterhet. I början av behandlingen var familjen 

det viktigaste stödet [31]. Efter slutförd behandling var det en kombination av stöd från 

behandlare, familj och vänner. Även nya sociala nätverk hade stor betydelse för att känna 

gemenskap, nya bekantskaper var viktiga för att bibehålla det nya nyktra livet [31]. 

 

Trygghet och stabilitet är viktiga faktorer för att förebygga återfall [23]. Trygghet ses i första 

hand som familj och vänner men kan även vara att ha ett eget hem. Även om det optimala 

sociala stödet är i form av vänner och familj så framkom det i studien att personalen på 

behandlingshemmet var viktigt stöd för att inte återfalla [23]. Det väsentliga var inte vem som 

gav stödet, det viktiga var att stödet fanns och vetskapen om att någon lyssnade och att de fick 

förståelse över sin situation. Personalen på behandlingshem är viktiga genom att visa att de tror 

på att individen kan göra en positiv förändring, detta motiverade missbrukarna att vilja göra en 

förändring och inte återfalla i missbruk [24]. Detta visar tydligt hur betydelsefull det sociala 

stödet och nätverket är för att klara av att bibehålla nykterhet.  

 

 

      2.3.4 Fritidsaktivitet 

Det människor gör på sin fritid har stor påverkan på hälsan och välmående [36]. Med 

fritidsaktivitet menas den tid som ger möjligheter att göra saker, alltså tiden som finns utöver 

den dagliga sysselsättningen som exempelvis arbete eller skola [37]. En fritidsaktivitet kan till 

exempel vara att utöva en hobby, sporta eller umgås med vänner. Vilka fritidsaktiviteter som 

utförs varierar mellan individer utifrån intressen, ålder, sociala nätverk, utbudet av 

fritidsaktiviteter och ekonomi [37]. 

 

Att ha fritidsaktiviteter är viktigt för hälsan och genom att utöva fritidsaktiviteter lär sig 

individer olika förmågor som är viktiga att ha i samhället och i vardagen. Det bidrar även till 

att individer får en meningsfull vardag och blir delaktiga i både kulturella och sociala 

sammanhang [38]. Fritidsaktiviteter bidrar till minskad risk för depression, ökat 
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självförtroende, det sociala samspelet, glädje och leder till bibehållande av kognitiva funktioner 

[39]. Överdrivet utövandet av en specifik fritidsaktivitet kan leda till känsla av tvång och kan 

påverka bland annat nära relationer negativt [40]. De positiva effekterna av fritidsaktiviteter är 

övervägande då de bidrar till att individer kan träffa likasinnade genom intressen och känna 

tillhörighet [36]. 

 

I en studie av Agrawal och Lynskey [41] framkommer det att aktivt deltagande i arbete/skola, 

vänner/familjeumgänge och fritidsaktiviteter har en reducerande effekt på 

narkotikaanvändning.  

 
 

     2.4 Problemformulering 

Tidigare forskning som nämnts visar att socialt stöd, delaktighet och fritidsaktiviteter är faktorer 

som påverkar hälsan hos alla individer, särskilt för individer med missbruksproblematik. I 

samhället finns det utsatta grupper som saknar en eller flera av dessa faktorer som är viktiga för 

en god hälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten ska insatser som förebygger ohälsa hos utsatta 

grupper prioriteras [2]. Kommunerna i Sverige skiljer sig åt, inte minst i storlek, även resurser 

och insatser till utsatta grupper varierar.  Resultatet i denna studie kan påvisa hur nyktra 

missbrukare i en specifik kommun upplever dessa faktorer. Det kan vidare fungera som ett 

underlag för prioriteringar av insatser för att främja folkhälsan i kommunen.  

 

 

 3. Syfte 
 

Syftet är att undersöka nyktra missbrukares upplevelser av socialt stöd, fritidsaktiviteter samt 

utanförskap och delaktighet i samhället. 

 

     3.1 Frågeställningar 

Hur upplever nyktra missbrukare socialt stöd? 

Hur ser upplevelsen av fritidsaktiviteter ut hos nyktra missbrukare? 

Hur är upplevelsen av utanförskap och delaktighet hos nyktra missbrukare? 

 

 

4. Metod 

     4.1. Studiedesign  

En av de största skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod är att vid 

användandet av en kvantitativ metod studerar man ett stort antal individer, undersöker 

exempelvis hur många individer som har en sjukdom. Tillskillnad från användandet av en 

kvalitativ metod då ett fåtal individer studeras och det är exempelvis känslan eller upplevelsen 

av en sjukdom som studeras [42]. Kvalitativ metod ger en djupare förståelse av ett fenomen 

som studeras samt att individerna får förklara det med egna ord [43]. Tillskillnad från 

kvantitativ metod som utgör mängden individer. Valet att använda en kvalitativ 

forskningsmetod baseras på att det inte är mängden som är det relevanta, utan syftet är att få en 

djupare förståelse av individers upplevelser. Det är individers egna beskrivningar om hur dem 

själva upplever världen som de lever i [42].  
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     4.2 Urval 

Inom kvalitativ forskning används vanligtvis målinriktade eller målstyrda urval. Forskaren har 

då inte som syfte att välja deltagare på ett slumpmässigt sätt. Vid målinriktat urval väljs 

organisationer eller personer ut då de är av intresse för att få en förståelse av en social företeelse. 

Vid målstyrt urval väljs deltagare ut på ett strategiskt sätt utifrån personer som är relevanta för 

de forskningsfrågor som formulerats [43]. I denna studie har intervjuguiden formulerats för att 

få en förståelse av nyktra missbrukares upplevelser av socialt stöd, tillgången till 

fritidsaktiviteter samt delaktighet och utanförskap i samhället. Urvalet i denna studie är därför 

baserad på individer som är vuxna nyktra missbrukare och befinner sig på ett behandlingshem. 

Enligt socialtjänsten räknas man som vuxen från 21 års ålder. Nykterhet var en förutsättning 

för att vistas på behandlingshemmet och kontroller gjordes regelbundet, på det viset visste jag 

att respondenterna var nyktra.  

 

För att komma i kontakt med respondenterna kontaktade jag föreståndaren på 

behandlingshemmet som var ett HVB-hem för missbrukare. Därefter träffade jag personal på 

behandlingshemmet som var med och diskuterade om vilka av de boende som var i gott skick 

och lämpliga för att delta i en intervju. Under en av samlingarna på boendet var jag med och 

berättade kort om min studie för de boende, sedan tog jag kontakt med några av de boende och 

delade ut mitt missivbrev där information om varför studien skulle göras, att deltagandet var 

konfidentiellt samt att det var betydelsefullt för mig att få ta del av deras erfarenheter. Sedan 

kontaktades dessa personer igen och de första fyra personer som ville delta i en intervju bokade 

jag in en tid med för intervju. Deltagarna var två män och två kvinnor, alla var över 25 år och 

kommer att benämnas med Lisa, Hanna, Erik och Emil. Lisa hade varit nykter i tre månader, 

Hanna och Erik hade varit nykter i ett år och Emil i fem månader. 

 

     4.3 Tillvägagångssätt 

Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju för att testa frågorna samt få en uppfattning 

om hur lång tid en intervju tog. Pilotintervjun genomfördes på en i personalen på HVB-hemmet, 

inga frågor ändrades efter pilotintervjun. Sedan genomfördes intervjuerna i ett avskilt rum på 

HVB-hemmet i en lugn och ostörd miljö vilket är viktigt enligt Bryman [43] så att 

respondenterna inte behövde oroa sig för att obehöriga tog del av samtalet. Intervjun inleddes 

med kortfattad förklaring till varför studien skulle utföras, genomgång av missivbrevet för att 

poängtera att medverkandet var konfidentiellt. Jag förklarade att intervjun skulle spelas in och 

sedan transkriberas och att endast jag skulle ta del av det materialet samt att det sedan skulle 

raderas. Att spela in en intervju är viktigt då det kompletterar minnet samt hjälper till att få fram 

omedvetna tolkningar av respondentens svar under intervjun [43]. Nackdelen med att spela in 

en intervju är att respondenterna kan känna sig obekväma. Jag upplevde inte att någon av 

respondenterna var obekväma men jag är medveten om att det kan påverkat intervjun. Efter 

intervjuerna transkriberades dem omgående ord för ord för att ha minnet så färskt som möjligt, 

vilket är viktigt för att få en så tydlig bild som möjligt av hela sammanhanget [43].  

 

 

 

     4.4 Datainsamling 
Vid insamling av data har jag använt semistrukturerade intervjuer eftersom det är personers 

egna upplevelser och uppfattningar som har studerats. En semistrukturerad intervju är en 

kvalitativ intervju som utgår från en intervjuguide och innehåller öppna frågor utifrån de teman 

som valts att studeras [42]. Vid användning av semistrukturerad intervju finns det möjlighet till 

följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden samt utrymme för fritt samtal om det dyker upp 
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något svar som känns relevant att spinna vidare på. I studien använde jag en egengjort 

intervjuguide som var anpassad efter det som skulle undersökas.  

 

Formuleringen och följden på frågorna har anpassats utifrån intervjusituationen vilket bidrog 

till att jag kunde vara mer flexibel och följsam under intervjuerna. Genom att göra en kvalitativ 

intervju finns det risk för att intervjupersonen kan påverka respondenten under intervjun med 

exempelvis ledande frågor, vilket jag varit medveten om [44]. Med hjälp av intervjuguiden (se 

bilaga 2) kunde jag återgå till de teman mitt fokus skulle ligga på samtidigt som respondenterna 

fick möjlighet att berätta fritt om sina tankar och erfarenheter. Respondenterna var olik varandra 

i sättet att prata, vissa delade gärna med sig medan någon var mer tystlåten och fler följdfrågor 

behövdes för att få svar på det som undersöktes. Där av varierade tiden på intervjuerna, den 

kortaste varade i 40 minuter och den längsta i 60 minuter.   

 

     4.5 Dataanalys  

Kvalitativ innehållsanalys används vid beskrivning av ett valt fenomen där 

kommunikationsinnehållet analyserats [42]. Kommunikationsinnehållet består av den 

transkriberade intervjun och har analyserats och relaterats till tidigare forskning inom området. 

När kvalitativ innehållsanalys används finns två olika ansatser – latent och manifest. Med latent 

ansats analyseras texten utifrån vad som ligger bakom orden som sagts, mer djupgående 

tillskillnad från den manifesta där det uppenbara och synliga beskrivs. I båda ansatserna görs 

dock tolkningar [42]. Forskningsprocessen har utgåtts från en induktiv syn, vilket innebär att 

slutsatser har tagits utifrån det insamlade materialet. Analysen bygger på relevanta meningar 

som plockats ut som meningsbärande enheter, texten har kondenserats, kodats samt sorterats i 

underkategorier och en gemensam huvudkategori. Innehållet i analysen har sedan illustrerats 

med vetenskap. [42]. 

 

 

I denna studie har jag utgått ifrån en manifest innehållsanalys som har bearbetas på följande 

vis: 

 

1. De fyra transkriberade intervjuerna har lästs igenom ett flertal gånger för att få en helhetsbild. 

 

2. Uttryck och meningar som var relevanta för syftet plockades ut som meningsbärande enheter. 

 

3. Dessa meningsbärande enheter kondenserades för att korta ner texten men bibehålla 

innebörden. 

 

4. Dessa kondenserade meningar kodades sedan baserat på dess innehåll. 

 

5. Koderna jämfördes sedan med varandra och delades in i underkategorier och huvudkategorier 

utifrån de koder som hade ett liknade innehåll.   

 

De citat som ansetts som mest representativa kommer att presenteras i resultatet. Exempel på 

analysprocessen visas i tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen.    

Kondenserad meningsenhet  Koder Under 

Kategori 

Huvudkategori 

I början var det med kompisar jag tog droger, 

det blev som en gemenskap 

Gemenskap   

Dom visste att jag hade rökt på tidigare, då 

blev jag accepterad och fick vara med 

Accepterad och 

fick vara med 

Delaktighet  

Det känns lättare att bli accepterad på ställe 

där jag vet att andra också har liknande 

problem 

Likasinnade, 

accepterad 

 Känna 

tillhörighet 

Nya vänner har tagit avstånd när dem fått reda 

på att jag haft ett missbruk. 

Andra tar avstånd  

 

 

Folk har svårt att ge mig en andra chans  Ingen andra chans Utanförskap  

Vissa verkar tycka dom är bättre människor än 

mig bara för jag tagit droger. 

Sämre människa   

Samtalsstöd där jag kan ventilera mina tankar 

och känner att jag blir förstådd. 

Vill bli förstådd 

 

  

Se fram emot inbokade samtal, de skulle hjälpa 

mig 

Inplanerade träffar  

Socialt stöd 

Hälsosamma 

sociala nätverk 

Det skulle vara svårare för mig att hålla mig 

nykter om mina vänner och min familj inte 

fanns där.  

Viktigt med 

vänner och familj 

  

Det finns mycket man kan göra på fritiden men 

allt kostar pengar och min ekonomi begränsar 

mig. 

Ekonomin 

begränsar 

intressen 

 

 

 

Hade jag haft ekonomin och resurserna hade 

jag gjort saker oftare på fritiden. 

Vill göra saker 

oftare 

  

Det är jobbigt när kompisarna gör saker och 

jag inte kan följa med för att jag inte har råd. 

Kompisarna kan 

men inte jag 

Fritid Fritidsaktiviteter 

Alla bitar på plats, jobb, fritidsintressen, 

vänner och bra relationer. Allt går hand i 

hand. 

Jobb, 

fritidsintressen och 

bra relationer 

  

Viktigast för mig är att ha jobb, 

fritidsaktiviteter och bra vänner, det behövs 

lite av alla de bitarna. 

Jobb, 

fritidsintressen och 

bra vänner 

  

 
 

     4.6 Forskningsetiska överväganden 

I denna studie har det tagits hänsyn till forskningsetiska principer som informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet [43]. Informationskravet har 

tagits hänsyn till genom att informera respondenterna om syftet med studien, att deltagandet är 

frivilligt och när som helst kan avbrytas [45]. Respondenterna informerades om att ingen 

ersättning gavs för deltagandet. Det informerades även om att beslutet att delta eller att inte 

vilja delta i studien inte på något sätt påverkade de nyktra missbrukarnas vistelse på HVB-

hemmet. Genom konfidentialitetskravet har respondenterna behandlats med största 

konfidentialitet, vilket innebär att bara intervjuaren vet vilka respondenterna är samt att allas 

personuppgifter förvarats så obehöriga ej haft tillträde till dem. Genom samtyckeskravet har 

respondenterna själva bestämt över sin medverkan i studien. Med nyttjandekravet menas att 

materialet endast får användas i detta forskningsändamål [44]. Alla dessa krav har 

respondenterna blivit informerade om via missivbrevet (se bilaga 1).  



   
 

  

10 
 

 

5. Resultat  
Här presenteras resultatet utifrån intervjuer med fyra nyktra missbrukare. 

I tabell 2 presenteras huvudkategorier och underkategorier som är framanalyserande utifrån 

meningsenheterna. Underkategorierna kommer att fungera som underrubriker i resultatet och 

huvudkategorierna kommer att vara underrubriker i diskussionen.  

 

Tabell 2.  Framanalyserade huvudkategorier & underkategorier. 

Huvudkategorier   Underkategorier 

 Delaktighet 

Känna tillhörighet Utanförskap 

 

Hälsosamma sociala nätverk 

 

Socialt stöd 

 

Fritidsaktiviteter 

 

Fritid 

 

     5.1 Delaktighet 

Samtliga respondenter uppgav att deras missbruk startade i umgänge med andra, i kretsar där 

de blev välkomna och från början kände sig accepterade. En respondent menade att det inte var 

så att hen ville börja med droger, hen ville passa in och få vara med. Att få vara med och känna 

en gemenskap var viktigt och i umgängeskretsar bland andra missbrukare fanns alkoholen 

och/eller narkotikan som ett gemensamt intresse. De flesta var på något vis i samma situation 

och det gick då att identifiera sig med varandra. En känsla av trygghet kunde infinna sig genom 

att ha vetskapen om att andra också befann sig i en trasslig situation. De uppgav att de kände 

en trygghet och gemenskap genom att vara bland likasinnade. 

 

 Det upplevdes som enkelt att söka sig tillbaka till gamla vänner, där visste de hur livet 

fungerade och fick alltid vara med. Alla respondenter uppgav att de inte kunde gå tillbaka till 

gamla vänner om de ska klara av att hålla sig nyktra. Det upplevdes som svårt att hitta nya 

bekantskapskretsar, Hanna sa: 

 

”Jag skulle vilja att det fanns ställen att gå till där man vet att man skulle bli accepterad för 

den man är”. 

 

Bemötandet på behandlingshemmet var bra både från personalen och de andra boende. 

Personalen fanns alltid tillgänglig och det upplevdes som att personalen såg till vem de var 

och inte alls dömde de på grund av missbruket. Dem som bodde på HVB-hemmet blev som 

kompisar under vistelsetiden och dem ställde upp för varandra. Personalen stöttade och 

lyssnade och de var medveten om att de andra boende också hade missbruksproblem. Det 

underlättade vistelsen och bidrog till att de kände sig accepterad.  

 

     5.2 Utanförskap 

Respondenternas upplevelse var att de oftast blev bemött på ett vänligt och icke dömande sätt 

av myndigheter. Trots bra bemötande var upplevelsen att de ofta måste kämpa och övertyga 

myndigheter för att bli betrodda. Det kunde handla om att gå till läkaren på grund av smärta, 

upplevelsen var då att läkaren misstänkte att det var ute efter att få tabletter till sitt missbruk. 
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De upplevde att vissa såg ner på dem, att de hade fått en stämpel som följde med hela tiden. 

Det var inte lätt att få en andra chans på grund av hur de hade levt tidigare. Ibland kunde de 

uppleva att vissa människor tyckte att de var mindre värda på grund av sitt missbruk, vilket 

kunde kännas jobbigt och hade stor inverkan på att det var svårare att våga ta kontakt med nya 

människor. Det uppgavs att det ibland kändes lönlöst att fortsätta kämpa när andra dömer de 

utifrån det de gjort när de varit onyktra. Det hade på något sätt hänt alla att någon hade tagit 

avstånd från dem när personen fått reda på om deras missbruk, trots att det lärt känna dem 

nyktra. Det blev som att de personerna målade upp en annan bild av dem.  

 

”andra har ofta överseende med individer som inte har ett missbruk och beter sig illa när 

dem dricker, då är det mer okej att bete sig illa och kallas då en fyllegrej” 

 

Utifrån att det fanns ett missbruk upplevdes det som att omgivningen var mer dömande, Emil 

utryckte sig såhär:  

 

”det är inte kul att bli dömd för de man gjort när man varit onykter, det är ju inte den 

personen man är egentligen”. 

 

     5.3 Socialt stöd  

Samtliga respondenter berättade om vikten av att ha någon som lyssnar och någon som förstår. 

Stödet kan vara på olika vis, ha sällskap av någon, samtalskontakter eller ha vetskap om vart de 

kan vända sig vid behov. Att kontinuerligt lämna drogtester kan också ses som ett stöd. Att få 

bevisa nykterheten kunde bidra till en känsla av trygghet. Att ha fortsatt hjälp och stöd i början 

vid flytt till egen lägenhet ansågs som viktigt. Erik som hade påbörjat en hemflytt till sin 

lägenhet uttryckte sig såhär: 

 

”jag tar all hjälp jag kan få och nu har jag fått boendestöd som kommer och kollar så att jag 

städar, tvättar och har snyggt hemma, när jag har vetskap om att de kommer någon och 

kollar så hjälper det mig att hålla ordning och struktur”. 

 

 Att ha samtal inplanerade en gång i veckan ansågs som motiverande genom att ha något inbokat 

att se fram emot. Respondenterna var eniga om att det viktigaste inte var att ha ett inbokat möte 

med en myndighet utan det kunde vara att ha återkommande inplanerade träffar eller 

sysselsättningar i vardagen med någon. Det ansågs bidra till att fortsätta kämpa när det kändes 

ensamt och tufft. Det var också betydelsefullt att ha någonstans att vända sig när som helst på 

dygnet, Lisa sa:  

 

”det är viktigt att det finns någon jag kan höra av mig till som kan hjälpa mig att bryta mitt 

tänk när jag börjar tvivla på mig själv och tummar på mina löften till mig själv”. 

 

Alla respondenter hade bra kontakt med någon familjemedlem men hade av olika anledningar 

sämre kontakt med vissa. Detta var på grund av att de själva dragit sig undan på grund av sitt 

missbruk, haft en tuff uppväxt eller tagit avstånd för att en familjemedlem också var 

missbrukare. De upplevde att det betydde mycket att ha kontakt med familj. En av 

respondenterna hade nyktra vänner som alltid ställde upp och det upplevdes som mycket 

betydelsefullt. De andra respondenternas umgängeskretsar bestod av missbrukare. De upplevde 

att det var svårt att skapa nya kontakter med bra vänner men att det skulle vara till hjälp att hitta 

bra vänner med gemensamma hälsosamma intressen. Det som framkom var att vänner och 

familj var en viktig del, men även att bli förstådd. En av respondenterna berättade att det ibland 
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kunde bli jobbigare att prata med vänner och familj eftersom de ofta ville hjälpa till och komma 

med lösningar. Respondenten kunde uppleva det som mer påfrestande och ville egentligen bara 

ventilera tankarna. Därför ansågs det vara viktigt att det fanns personer eller ställen att gå till 

för att ventilera tankar och känna sig förstådd. Emil sa:  

 

”jag har bra kontakt med min syster och med mamma, syrran kan jag vända mig till för 

hennes kille har också hållit på med droger så det känns som att de har förståelse för min 

situation”. 

 

Respondenten som berättade att hen hade stöd från bra vänner och sin familj sa att det betydde 

mycket och det har stor inverkan på att hålla sin nykterhet. De andra respondenterna uppgav att 

umgängeskretsarna nästan endast bestod av personer som använde alkohol och eller narkotika. 

Det var även eniga om att det inte var lätt att skaffa sig nya bekantskaper. De ansåg dock att det 

var viktigt att ha vänner och att vännerna var bra och inte höll på med narkotika, alkohol eller 

kriminalitet.  

 

Respondenterna berättade att det var stor skillnad på att bo hemma ensam och bo på HVB-

hemmet. Under vistelsen på HVB-hemmet var dem aldrig ensam, det fanns alltid någon annan 

boende eller personal att vända sig till vid behov. De fick hjälp med att komma igång med 

arbetsträning, hjälp med att kontakta myndigheter om de själva inte förstod eller visste vad de 

behövde göra för att exempelvis få försörjningsstöd av socialtjänsten. Var det långtråkigt och 

det kändes ensamt fanns det ett gemensamt vardagsrum att gå till, där var det oftast andra som 

befann sig så där fick de sällskap. En av respondenterna berättade att det underlättade mycket 

och det var lättare att hålla sig nykter under tiden på HVB-hemmet och att skillnaden mellan 

att bo där och att bo själv var stor.  Under vistelsen på HVB-hemmet ingår vissa sysslor som 

att laga mat till alla vissa dagar och alla boende ansvarade för vissa städområden. Om det 

upplevdes som svårt så fanns personalen där för att stötta och hjälpa till.   

 

     5.4 Fritid 

Samtliga respondenter berättade att de skulle vilja testa på fler aktiviteter och våga ta kontakt 

med andra som hade samma intressen. Genom att hitta andra med samma intressen skulle de 

kunna känna en gemenskap med likasinnade och på sikt skulle det kunna leda till att dem får 

hälsosamma vänner. Det upplevdes som lättare att bli accepterad genom att lära känna nya 

människor via ett gemensamt intresse. Då finns intresset som gemensam nämnare och det är då 

lättare att ta kontakt men nya bekantskaper. Fritidsintressena kom tillbaka mer och mer desto 

längre tiden gick som nykter. Utan fritidsintressen är det mycket svårare att vara avhållsam från 

droger och alkohol. De berättades också om att det var viktigt att sätta upp mål, att ha mål inom 

intressena kunde bidra till att bli mer motiverad genom att fokusera på målet. Målet kunde 

handla om att våga gå till ställen och träna dans för att komma igång med något som upplevdes 

vara roligt. Det kunde även vara att spara ihop pengar för att kunna gå och se en ishockeymatch 

med några kompisar eller köpa ett fiskespö för att kunna åka och fiska.  

 

Alla tyckte att det var viktigt att ha fritidsintressen och utöva fritidsaktiviteter, att det var lätt 

att de isolerade sig om de inte hade något att göra på dagarna. Erik berättade att hans största 

intresse var att gå och titta på bandy. Han jobbade som funktionär under matcherna och hade 

han inte gjort det så skulle han inte haft råd att gå på matcherna. När kompisarna skulle åka och 

titta på hockey, fotboll eller skulle åka på roadtrip så kunde han inte följa med på grund av 

ekonomin.  
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”det är jobbigt när kompisarna ska göra saker och jag inte kan följa med för att jag inte har 

några pengar, förut blev jag arg över det men nu blir jag mest ledsen”. 

 

Samtliga respondenter sa att de tyckte att det fanns stort utbud av fritidsaktiviteter men att allt 

kostar pengar. De upplevde att ekonomin satte stopp för utförandet av fritidsaktiviteter och det 

var viktigt att prioritera det som ansågs vara viktigast. Detta för att åtminstone kunna utföra en 

aktivitet. Det framkom också att det var lättare att stänga av tankarna på vilka fritidsintressen 

som skulle vilja utövas. Detta för att slippa bli besviken över att inte kunna göra det som önskas 

på grund av låg inkomst.   

 

”jag skulle prioritera att lägga pengarna på ett gymkort och gått till gymmet på fritiden, så 

jag i alla fall hade något att göra” 

 

Hade ekonomin och resurserna funnits så skulle de definitivt göra fler saker på fritiden och 

oftare. Det skulle hjälpa till att bibehålla nykterheten om man var sysselsatt och gjorde saker 

som var roliga, speciellt tillsammans med andra. Att utöva intressen som att gå med vänner på 

bio, ta en fika eller att rida var inte möjligt på grund av ekonomin. Istället var det intressen som 

att måla, fotografera och brodera som utövades, dessa intressen var bra sysselsättningar men 

utövades i ensamhet.   

 

De pratade om att känslan av att känna sig utanför och inte accepterad också påverkade att det 

kunde känna motstånd till att prova på nya aktiviteter i nya kretsar. Emil sa att han måste ha 

saker att göra på fritiden, han visste att det skulle vara svårt att hålla sig nykter om han skulle 

gå hem och sätta sig ensam efter jobbet.  

 

”Har man inte fritidsintressen faller man lätt tillbaka till gammalt tänk och mönster”. 

 

På HVB-hemmet anordnades det aktiviteter, det var tjejkväll respektive killkväll en dag i 

veckan och på fredagar var det fredagsaktivitet. Kill- och tjejkvällarna varierade mellan till 

exempel bowling, skytte, fika, korvgrillning, fiske och bollspel i en gymnastiksal. På 

fredagsaktiviteterna varierade aktiviteterna, det kunde vara allt från föreläsningar, utflykter till 

äventyrsbanor och idrottsevenemang. De boende kunde själva komma med förslag på önskemål 

om vad de ville göra på dessa dagar.   
 

Alla respondenterna berättade att det som var viktigast att ha för att få livet att fungera var 

rutiner och en balans mellan arbete eller en sysselsättning för att ha något att gå till på dagarna 

och för att få en inkomst. Att ha fritidsintressen att utöva så de inte blev sittandes hemma. Detta 

ihop med bra relationer till familj och vänner som inte missbrukade var viktigt för att behålla 

sin nykterhet. De var även eniga om att det inte skulle fungera om en av bitarna skulle falla 

bort, utan alla delarna behövdes för att må bra och ha ett fungerande liv utan alkohol och 

narkotika. 

 

”allt jag gör nu är så pass viktigt för mig så tar man bort en av bitarna så funkar inte det 

andra även fast det är riktigt bra saker”. 

 

Alla ansåg att det var viktigt att ha alla bitarna i livet, att det behövdes en stadig plattform att 

stå på för att må bra i vardagen.  
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”det fungerar inte att ha mycket pengar till exempel och inget att göra, man måste ha lite av 

allt. För mig är det viktigt att ha balans mellan pengar, arbete, att ha något om dagarna jag 

kan göra och kontakt med min familj”. 

 

 

 

     6. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka nyktra missbrukares upplevelser av socialt stöd, 

fritidsaktiviteter samt utanförskap och delaktighet i samhället. Diskussionen är uppdelad i 

resultatdiskussion, metoddiskussion och förslag till vidare forskning. De framanalyserade 

huvudkategorierna används som rubriker i resultatdiskussionen.  

 

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatet visar att respondenterna upplever en avsaknad av bra vänner och bra kontakt med 

familjen. Det framkommer också upplevelser av utanförskap då känslan är att de blir stämplade 

som sämre människor på grund av sitt missbruk. Det sociala närverket som finns består 

mestadels av andra missbrukare. Att ha fritidsintressen är viktigt men ekonomin begränsar 

utövandet av fritidsaktiviteter. 

 

     6.1.1 Känna tillhörighet 

Att få vara delaktig och bli accepterad av samhället bidrar till känsla av gemenskap [2]. Denna 

gemenskap har stor inverkan på individers mående och motverkar upplevelser av utanförskap. 

Gemenskap går att uppleva på olika sätt och inom olika arenor i samhället. När det pratas om 

gemenskap inom socialt kapital benämns det via nivåer av känsla av sammanhang. Hög känsla 

av sammanhang bidrar till mer hälsosamma val [16]. Med antaganden om att dessa 

sammanhang är hälsosamma är det extra viktigt för missbrukare att ha en hög grad av känsla 

av sammanhang för att göra hälsosamma val. Resultatet i studien visar att det är viktigt att få 

känna en gemenskap och tillhöra någon eller något.  Vid upplevelser av utanförskap i samhället 

är det svårt att känna en tillhörighet. Det lättaste sättet för nyktra missbrukare att få känna 

tillhörighet och gemenskap är att gå tillbaka till tidigare missbrukarkretsar, där blir de 

accepterade. Önskan om att få en gemenskap med bra vänner som är nyktra var stor. Det skulle 

ha stor betydelse och vara till hjälp för att fortsätta vara nykter och leva ett bra liv. Men med 

erfarenheter av att bli sämre bemött och stämplad är det svårare att våga ta kontakt och skaffa 

nya bekantskaper. Personer som upplevt utanförskap och stämpling har mer motstånd att söka 

nya kontakter [26].  

 

Under tiden nyktra missbrukare bodde på HVB-hemmet så fick de en känsla av gemenskap. 

Det svåra var när de skulle flytta till eget boende och bli helt ensam. Risken för att återgå till 

gamla vänner skulle då vara väldig stor om de inte hade hittat något annat i livet som bidrog till 

att de kände en tillhörighet och gemenskap. Att gå tillbaka till gamla vänner skulle leda till att 

slippa vara ensam men risken för att återfalla skulle blir stor [24]. För att nyktra missbrukare 

ska fortsätta vara nykter är det extra viktigt att ha en hög grad av känsla av sammanhang i 

hälsosamma miljöer.  

 

Allmänhetens syn på missbrukare är negativ [28]. Att känna sig utanför kombinerat med 

vetskapen om allmänhetens syn kan försvåra för dessa individer att ta initiativ till att vistas i 

hälsosamma miljöer där tillhörighet och gemenskap finns. För att förebygga ohälsosamma 

risker ska det skapas hälsofrämjande miljöer [14]. Miljöer där utanförskap och stämpling 
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förekommer kan då ses som en ohälsosam miljö. Respondenterna upplever att allmänheten har 

fått en förvriden bild av nyktra missbrukare. De tror att allmänheten ser på nyktra missbrukare 

som oansvarsfulla och ser till det dem gjort när de varit påverkad av alkohol eller droger. Dessa 

upplevelser bidrar till att nyktra missbrukare blir stämplade och utanförskap uppstår. För att 

förebygga denna stämpling kanske resurser ska läggas på att allmänheten uppmärksammas om 

vikten av att släppa in nyktra missbrukare i samhället. Detta för att dessa individer ska få lättare 

att integreras i samhället. 

 

     6.1.2 Hälsosamma sociala nätverk 

Att ha ett hälsosamt socialt nätverk är viktigt eftersom det hälsosamma sociala nätverket består 

av människor som ger stöd och bidrar till att göra hälsosamma val [31]. Det framkommer i 

denna studie att det är viktigt att skaffa nya vänner som är nyktra. Om de återgår till gamla 

vänner ökar risken för dem att återfalla i sitt missbruk. Detta kan även relateras till teorin om 

socialt kapital, individers val och beteenden påverkas av miljön som den vistas i [16]. Om en 

individ ofta befinner sig i miljöer där det förekommer droger och kriminalitet så är risken stor 

att individen blir kriminell och börjar använda droger. Om en individ istället är bland människor 

som lever hälsosamt och förhåller sig till samhällets lagar så ökar chansen att individen gör 

desamma. Det är alltså extra viktigt för missbrukare att ha hälsosamt socialt nätverk för att 

bibehålla nykterheten och inte återgå till gamla vänner som är aktiva i sitt missbruk.   

 

De som känner avsaknad av ett socialt stöd missbrukar i större utsträckning än de som har ett 

hälsosamt socialt stöd [33]. Det sociala stödet har inverkan på om individer med 

missbruksproblematik tar återfall eller inte. I resultatet i denna studie framkom det att det 

sociala stödet var en del av byggstenarna för att ha hålla sin nykterhet. Att det var en 

kombination av att ha stöd från myndigheter och att det fanns någon som kunde lyssna och 

förstå. Även att umgängeskretsen var bra och inte missbrukade samt bra kontakt med vänner 

och familj. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning gällande att det sociala stödet 

även kan bli en riskfaktor genom att umgås med tidigare vänner som är aktiva missbrukare [34]. 

För att skapa ett hälsosamt socialt nätverk och få stöd krävs det alltså att våga ta hjälp när det 

behövs samt att våga skapa nya kontakter för att få vänner som kan fungera som en skyddsfaktor 

för återfall.  

 

I studiens resultat framkommer det att en av anledningarna till att det gick bra att bibehålla 

nykterheten under vistelsen på HVB-hemmet var tack vara personen. Genom att personalen 

lyssnade, stöttade, och alltid fanns till hands utgav dem trygghet och ett socialt stöd. Det 

optimala stödet anses vara från vänner och familj, men det väsentligaste är inte vem som ger 

stödet, utan det viktiga är att stödet finns [23].  

 

     6.1.3 Fritidsaktiviteter  

Vad jag vet så finns inte så mycket tidigare forskning kring fritidsaktiviteter och missbruk. Den 

forskning som finns påvisar däremot att fritidsaktiviteter bidrar till en meningsfull vardag, får 

individer att känna gemenskap och delta i sociala sammanhang [37]. Resultatet i denna studie 

visar att det upplevs som viktigt att ha fritidsintressen och utöva fritidsaktiviteter. Genom att 

utöva fritidsaktiviteter som upplevs som meningsfulla kan bidra till att lära känna likasinnade 

och på så vis känna meningsfullhet, tillhörighet och gemenskap. Att ha vänner med samma 

intressen hjälper också till att fortsätta vara nykter.  
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I samhället finns exempelvis ett flertal föreningar där fritidsaktiviteter utövas, samhället 

möjliggör alltså för individer att kunna göra aktiviteter på sin fritid. I resultatet framkommer 

det att samtliga skulle vilja göra mer saker på fritiden men ekonomin begränsar. Vilket skulle 

kunna betyda att individer som har en låg inkomst är begränsade i utövandet av 

fritidsaktiviteter. Enligt folkhälsomyndigheten ska det finnas kollektiva åtgärder i samhället så 

att individer har möjligheten att välja saker som bidrar till en god hälsa [2]. För att förebygga 

ohälsa i den valda kommunen bör åtgärder därför ses över.  Pengar kanske ska prioriteras på att 

starta upp verksamheter dit man kan gå gratis för att kunna utöva fritidsaktiviteter, känna en 

gemenskap, träffa nya bekantskaper som kan bidrar till en utökad bekantskapskrets. 

 

     6.2 Metoddiskussion 

 

En kvalitativ studie har varit bra att göra eftersom det är individers egna upplevelser och känslor 

som har studerats. Metoden har medfört ett djup och förståelse och gett svar på nyktra 

missbrukares upplevelser av socialt stöd, fritidsaktiviteter, utanförskap och delaktighet. Valet 

av metod har bidragit till att frågeställningarna och syftet har besvarats.  

 

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig studien är, intern reliabilitet innebär att forskaren ska 

tolka det som hörs och ses [43]. Jag kan säkerställda reliabiliteten eftersom jag under intervjun 

bad respondenterna ge exempel på hur dem menade om jag inte riktigt förstod. I vissa fall 

frågade jag även respondenterna om jag tolkat dem rätt, detta för att tydliggöra tolkningen. Alla 

intervjuer spelades in, det var bra kvalité på ljudinspelningen vilket bidrog till bra förståelse 

och underlättade vid transkriberingen. En neutral ställning har försökt att eftersträvas, vilket är 

viktigt för att kunna lyssna till vad det är respondenter säger och inte dra slutsatser från vad jag 

trott sedan innan. Alla individer har dock olika förståelser och upplevelser. Studiens resultat 

visar att respondenternas upplevelser av socialt stöd, fritidsaktiviteter, utanförskap och 

delaktighet påminner mycket om varandra. Detta trots skillnad i kön och ålder. Resultatet går 

även att bekräfta genom tidigare forskning så studien anses ha god reliabilitet.   

 

Forskaren inom kvalitativ forskning fungerar som ett instrument, därför kan intervjun påverkas 

av forskarens skicklighet och kompetens.  Validiteten kan påverkas av forskaren eftersom med 

validitet menas hur en metod undersöker ett begrepp [42]. Det har diskuterats kring hur vida 

den kvalitativa forskningen kan uppnå validitet, det är inte enkelt att uppnå hög validitet med 

denna metod. I denna studie har jag som författare genomfört hela forskningsprocessen ensam, 

det är alltså min tolkning av data som gjorts. Mina tidigare kunskaper och upplevelser kan ha 

påverkat tolkningen av resultatet. I kvantitativa metoder presenteras resultatet med siffror, ofta 

studeras hur många individer som har en viss sak. Ett sådans resultat redovisar i siffror och 

behöver inte analyseras utifrån vad som sagts. Tillskillnad från kvalitativa studier där individers 

upplevelser och känslor av fenomen ska studeras och tolkas [43]. Studien anses därför inte ha 

hög validitet.  

  

För att kunna besvara syftet i studien var det lämpligast att använda semistrukturerade frågor. 

Respondenterna kunde då förklara upplevelserna av faktorerna utförligt och även få fram vad 

det kände att de saknade. De kunde även berätta hur de önskade att det skulle se ut i deras 

vardag. Det fanns också plats för följdfrågor om något behövde förtydligas. Riktlinjerna för 

denna kvalitativa studie var att genomföra fyra till fem intervjuer. Transkriberingen och 

analysen av intervjuerna var tidskrävande. Tidsbrist var anledningen till valet av att genomföra 

fyra intervjuer istället för fem. Hade mer tid funnits hade fler intervjuer med fördel utförts för 

att bekräfta resultatet.  
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För att kunna få en större representativ grupp och kunna generalisera resultatet hade det varit 

bra att göra en kvantitativ studie och samla in data genom enkäter. Det hade kunnat leda till ca 

40 svar men det hade då inte lett till samma förståelse kring upplevelser av de valda faktorerna 

och syftet hade då inte besvarats. Detta eftersom respondenterna inte hade kunnat förklara med 

egna ord via en enkät. Eftersom att insamling av data har skett via fyra intervjuer så går det inte 

att generalisera till en hel grupp.  Resultatet har visat vilka faktorer nyktra missbrukare känner 

avsaknad av samt vilka faktorer dem anser att de vill ha mer av. Studien har bidragit med en 

förståelse för hur nyktra missbrukare upplever dessa fenomen. Tidigare studier bekräftar att 

socialt stöd, delaktighet och fritidsaktiviteter har inverkan på hälsan. Respondenterna som var 

nyktra missbrukare hade liknande upplevelser av dessa faktorer. Utifrån detta är studien 

trovärdig men går inte generaliseras.  

 

Det kan vara känsligt för respondenterna att berätta om dess livssituation. Vid inspelning av en 

intervju kan respondenterna känna sig obekväma [43]. Detta var inget jag upplevde, 

respondenterna sa själva att det inte brydde sig om inspelningen och att dem var vana att sitta i 

samtal och prata om deras liv. Efter en av intervjuerna sa respondenten ”det här var inte alls 

jobbigt” och berättade att hen hade varit lite nervös innan på grund av att intervjun skulle spelas 

in.  

 

Det gick bättre än förväntat att få tag på respondenter. Bemötandet av föreståndare och personal 

på HVB-hemmet var mycket bra. Personalen var med och rekommenderade vilka av de boende 

som var i bra skick för att dela i en intervju. De menade att vissa av de boende precis hade 

flyttat in och hade abstinensbesvär och kunde därför ha svårt att koncentrera sig under en 

intervju. De fyra första som ville ställa upp av de boende som ansågs vara lämpliga att vara 

med fick delta i studien. För att få en bättre förståelse så anser jag att det var bra att ha 

personalens hjälp att få reda på vilka som var i bra skick och kunde berätta om sina upplevelser. 

Det går att spekulera i att personalen gjorde sina rekommendationer utifrån vilka de trodde 

skulle prata gott om deras verksamhet. Syftet med studien var att undersöka individernas 

upplevelser av socialt stöd, fritidsaktiviteter samt delaktighet och inflytande. Alltså inte 

upplevelser av verksamheten. Därför anser jag att personalens hjälp i urvalet inte påverkade 

resultatet.  

 

     6.3 Förslag till vidare forskning  

 

Det skulle vara intressant att få reda på hur många som återfaller efter en 

missbruksbehandling. Genom att få en siffra på hur stort återfallsproblemet är skulle det vara 

lättare att veta om åtgärder för att förebygga återfalls behöver vidtas.  

 

Det skulle även vara intressant att titta mera på sambandet mellan fritidsaktiviteter och 

missbruk. Resultatet visade att det var viktigt för missbrukare att ha tillgång till 

fritidsaktiviteter för att behålla nykterheten. Största anledningen till att dem var begränsade i 

utövandet av fritidsaktiviteter var på grund av ekonomin. Enligt folkhälsomyndigheten ska det 

skapas miljöer så att individer har möjligheten att göra hälsosamma val [2]. Det skulle därför 

vara intressant att undersöka vilka insatser som har gjorts och bör göras i den kommunen där 

studien är utförd. Detta för att nyktra missbrukare ska kunna utföra deras fritidsintressen utan 

att vara begränsade på grund av låg inkomst.  
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Denna studie har visat att under vistelsen på behandlingshemmet fanns alla de viktigaste 

bitarna och att problemet uppstår då individen flyttar själv till ett eget boende. Vidare 

forskning kan undersöka vad det är som behövs göras för att förebygga återfall vid flytt till 

egen bostad efter en missbruksbehandling. Undersöka vad som kan göras för att motverka 

utanförskap, hur det skulle kunna gå till att informera samhället om nyktra missbrukare för att 

få allmänheten att byta attityder mot dem. 

  

 

     7. Slutsats 
 

Studien visar att nyktra missbrukare upplever avsaknad av socialt stöd och brist i delaktighet. 

Nyktra missbrukare upplever hinder i att utöva fritidsaktiviteter genom bland annat 

utanförskap. Studien visar också att nya bekantskaper med individer som inte har en 

missbruksproblematik skulle kunna bidra till en fortsatt nykterhet och inge ett socialt stöd samt 

en känsla av delaktighet och gemenskap.   
  

Att ha ett hälsosamt socialt stöd, en känsla av delaktighet och utöva fritidsaktiviteter ses 

tillsammans som en stor skyddsfaktor för att missbrukare inte ska återfalla i sitt missbruk. Det 

bör därför utgås från en helhet vid prioriteringar av insatser för att sträva mot jämlikhet i 

hälsa. Det är flera faktorer som är viktiga för att bibehålla en nykterhet men det behövs ta i 

beaktande att dem fungerar bäst tillsammans och jämnt fördelat mellan varandra. 
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     9. Bilagor 

  Bilaga 1 

Missivbrev för deltagare 

Forskare: Emelie Jansson 
Studiens titel: Missbrukares upplevelser av socialt stöd, fritidsaktiviteter samt utanförskap och delaktighet i 

samhället. 

Du erbjuds härmed att delta i denna studie. Denna studie är Emelie Janssons examensarbete på 

Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. Innan du bestämmer dig att delta i detta 

arbete, är det viktigt för dig att veta varför denna studie skall göras och vad det betyder att vara 

deltagare. Ta dig tid att läsa följande rader noggrant. Du kan kontakta mig om någonting är 

otydligt eller om du önskar få mer information. Tack för att du läser informationen.  

 

Syftet med studien är att undersöka nyktra missbrukares upplevelser av socialt stöd, tillgång till 

fritidsaktiviteter och delaktighet i samhället. Detta utifrån att tidigare forskning visar att några 

viktiga faktorer för en god hälsa är att känna delaktighet, ha tillgång till fritidsaktiviteter samt 

ha socialt stöd. Det är därför viktigt att ta reda på hur individer upplever detta.   

 

Jag vill intervjua Dig som har kunskap och erfarenhet av att leva med ett missbruk för att få ta 

del av dina upplevelser som är värdefulla för mig i detta arbete. Intervjun kommer att ske på 

HVB-hemmet och den kommer ta ca 60 min. Intervjun önskas att få spela in via en smartphone. 

Efteråt ska den transkriberas till text. Endast jag kommer ta del av inspelningen och den 

transkriberade texten. 

 

Konfidentilitet sker genom hela arbetet vilket innebär att ingen mer än intervjuaren kommer 

veta vem du är, inga personuppgifter kommer publiceras och ingen kan identifieras. Resultatet 

kommer att presenteras i en uppsats där dina egna ord kommer att användas men ditt namn och 

vem du är kommer inte att framgå. Uppsatsen kommer att presenteras för min handledare samt 

kurskamrater och kommer sedan publicerad i DIVA som är en gemensam portal för 

forskningspublikationer och studentuppsatser. Den transkriberade texten kommer att kastas 

bort och inspelningen kommer att raderas när uppsatsen är godkänd. 

 

Forskaren kan inte erbjuda någon ersättning för deltagandet. Informationen och resultatet av 

denna studie kan fungera som underlag och bidra till att visa vilka prioriteringar och insatser 

som bör göras i samhället för att arbeta mot en god hälsa för hela befolkningen. Åtgärder samt 

vidareutveckling kan därmed ske utifrån behov. 

 

Vänligen notera att:  
- Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

- Dina personuppgifter kommer att avidentifieras ,vilket innebär att din medverkan kommer 

att förbli konfidentiell. 

- De uppgifter jag samlar in kommer endast att användas i denna uppsats. 

 

Din medverkan är viktig för mig och jag önskar att få låna er tid.  

Hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar    Handledare: 

Emelie Jansson    Dr. Bahareh Eslami, M.D., Ph.D. 

Email: xxxxx@student.hig.se  Email: xxxxx@hig.se 
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 Bilaga 2 

Intervjuguide  

Inledning 

- Kort presentation av mig och utbildning 

- Beskriva studiens syfte och användning  

- Beskriva hur intervjun kommer att gå till 

- Beskriva begrepps innebörd  

- Är det något du undrar över innan vi börjar? 

Inledande frågor: 

Hur länge har du varit nykter nu? 

Hur startade ditt missbruk? Hur länge har du varit missbrukare? 

Ungefär hur många gånger har du tagit återfall efter att du varit i behandling? 

Vad anser du har varit bidragande till att du tagit återfall?  

 

Nyckelfrågor: 

Socialt stöd/nätverk  

Vad har du för arbete/sysselsättning? 

Umgås du med någon från ditt arbete privat? 

Hur ser din umgängeskrets ut? Har några av dem missbruksproblem? Finns de dem som inte 

har de? 

Vad har du för relation till din familj? 

Skulle du vilja att relationen till någon i din familj såg annorlunda ut på något sätt? Hur? 

Har du någon nära vän?  

Hur ser du på stödet från myndigheter?  

Om du behöver stöd, hjälp eller stöttning, vart eller till vem vänder du dig då? 

Vilket/vem är de viktigaste stödet för dig? 

Hur upplever du att socialt stöd påverkar din nykterhet? Negativt eller positivt? 

 

Fritidsaktiviteter 

Har du några fritidsaktiviteter? Aktiva eller inaktiva 

Är det viktigt för dig att du har något att göra på din fritid?  

Vad tycker du om utbudet av fritidsaktiviteter i närheten av din bostad?  

Finns det begränsningar som hindrar dig för att utöva aktiviteter du skulle vilja?  

Är du nöjd med utbudet av fritidsaktiviteter eller önskar du att det skulle finna fler?  

Har du någon dröm / önskan om vad du skulle vilja ha som fritidsaktivitet?  Om ja – vad 

begränsar dig att göra det? 

Hur upplever du kostnader för de aktiviteter du vill hålla på med? Är de rimliga?  

Tror du att det hjälper dig att vara nykter att ha en fritidsaktivitet? 

 

Delaktighet eller utanförskap i samhället 

Hur upplever du den allmänna bilden av en ”normal” människa ser ut?  

Tycker du den bilen passar in på dig?  ( Varför inte?) 

Hur upplever du att du blir bemött av myndigheter som socialtjänsten, arbetsförmedlingen och 

vid sjukhusbesök? Är de till fördel eller nackdel att dem har vetskap om ditt tidigare 

missbruk? Får du mer anpassad hjälp eller blir du särbehandlad? (Hur känns de för dig?) 

Hur upplever du att du blir bemött i vardagliga situationer? Bemöter människor som har 

kännedom om ditt missbruk dig annorlunda än de som inte har kännedom? På vilket sätt? Hur 

känns det och hur förhåller du dig till det? 

Upplever du att samhället och människor omkring dig har föreställningar om människor med 

missbruk? Hur upplever du det, på vilket sätt påverkar det dig? 


