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Sammanfattning 

 

 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar att klienter avbryter sin 

tolvstegsbehandling samt att se om dessa faktorer skiljer sig åt beroende av vilken 

könstillhörighet man har. Vi har genomfört en intervjuundersökning med fyra män och fyra 

kvinnor. De teoretiska utgångspunkterna var Bertalanffys systemteori om helhetssyn och 

Becker och Goldbergs syn på stämplingsteori, avvikarkarriären och avvikande beteende. Den 

metod som användes var kvalitativ och en hermeneutisk samt induktiv ansats har valts. 

Utifrån ansatsen tolkades intervjuerna med hjälp av fenomenologin. De faktorer till avhopp 

som vi har funnit är: bristande stöd, klientens attityd gentemot behandlingsmetoden, klientens 

levnadsförhållanden samt brist i eftervården. Resultaten visade även på en tydlig skillnad 

mellan könen när det gäller avhoppsfaktorer och detta var att kontakten med formella 

stödsystem, t.ex. myndigheter så som socialtjänsten skiljde sig mellan männen och kvinnorna.  
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Abstract 

 

 
The purpose with this essay was to explore which factors affect a person to drop out from a 

twelve step-program and to see if there were any differences between the genders. We have 

implemented an interview study with four men and four women. The theoretical starting 

points were Bertalanffy´s view on system theory which include his holistic ideas and also 

Becker and Goldberg´s view on deviants, deviant behavior and labeling. The method that we 

used was qualitative and a hermeneutic and inductive approach was chosen and from this 

approach we analyzed the material. The factors that we found that was of importance for 

dropping out was: the lack of support, the clients attitude toward the treatment method, the 

clients living conditions and also the lack of aftercare. The results also showed a significant 

difference between the genders related to drop out factors. This result showed that the contact 

with formal support systems, such as authorities, varied between the genders.  
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FÖRORD 

 
Vi vill börja med att tacka vår handledare som med en aldrig sinande ork, energi och 

motivation alltid har funnits till hands. Vi vill även tacka behandlingshemmet Vårnäs för ett 

gott samarbete gällande respondenter och utbyte av idéer och perspektiv. Det har varit en 

otroligt lärorik process och vi är väldigt stolta över vårt hårda arbete och tackar även därför 

varandra för gott samarbete. 
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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 

 
Avhopp från eftervård och återfall är en vanlig företeelse inom missbruksbehandling. 

Tillfrisknandet från ett missbruk är en långsiktig process där avhopp och återfall ofta ses som 

en naturlig del av denna process. Trots att forskning tyder på att tolvstegsbehandling ger bra 

resultat så visar även denna forskning på att avhoppsfrekvensen är hög och att 

tolvstegsprogrammen inte används till sin fulla potential. Det finns även resultat som visar att 

avhoppsfrekvensen inom tolvstegsprogrammen som eftervård är så hög som 40 procent det 

första året efter avslutad behandling (Cloud, Rowan,Wulff & Golder, 2008). Forskning tyder 

även på att kvinnor, i större utsträckning än män, stannar längre i behandling (Hser, Huang, 

Teruya & Anglin, 2003). Detta resultat visar på en skillnad mellan män och kvinnor och syftet 

till denna studie är att ta reda på om det finns skillnader mellan könen även vid ett avhopp. 

Resultaten av Hsers et.al (2003) forskning styrks även av den avhoppsfrekvens som finns på 

Vårnäs behandlingshem, som är utgångspunkten till denna studie. Vårnäs är ett 

behandlingshem med inriktning på tolvstegsbehandling. Procentsiffrorna från Vårnäs tyder, 

precis som tidigare forskning, på att avhoppen från tolvstegsprogram är hög. De avhopp som 

sker från avgiftningen på Vårnäs är 21,7 procent och avhoppen från behandlingsgrupperna är 

25 procent. Detta visar att fler avhopp sker under påbörjad behandling än under avgiftningen.   

 

Denna studie kan bli intressant eftersom såväl forskning och behandlingshemmet Vårnäs egna 

utvärdering tyder på att allt fler klienter hoppar av behandlingen och att det därför är viktigt 

att undersöka vad detta kan bero på. Att undersöka vad avhopp inom tolvstegsbehandling kan 

bero på kan vara till hjälp för många behandlingshem. Det kan ge upphov till förändringar och 

förbättringar hos både behandlingshem och socialtjänsten, samt kan öppenvårdens 

tolvstegsprogram få nya insikter och kunskaper. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar att klienter avbryter sin 

tolvstegsbehandling samt att se om dessa faktorer skiljer sig åt beroende på vilket kön man 

tillhör. 

 

Frågeställningar: 

 

Vilka faktorer finns det för klienters avhopp inom tolvstegsbehandling? 

Skiljer sig faktorerna åt beroende på vilket kön man tillhör? 

 

1.3 Avgränsning 

 
En avgränsning gällande denna studie gjordes i relation till urvalet. Urvalet till studien gjordes 

utifrån den grupp av klienter som hoppat av tolvstegsprogrammet på Vårnäs efter påbörjad 

behandling. De klienter som hoppat av under avgiftningen presenteras inte i studien. 
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1.4 Begreppsdefinition 

 
Nedan kommer några begrepp att definieras för att underlätta för kommande läsning.  

 

 

Tolvstegsbehandling bygger på Anonyma Alkoholisters (AA:s) tolv steg och traditioner. 

Behandlingen innehåller gruppsamtal tillsammans med medpatienter och dessa används för 

att bryta de försvar missbrukaren ofta sätter upp för att slippa ta itu med sina problem. 

Behandlingen innehåller även föreläsningar av medlemmar i behandlingsteamet, videofilmer 

som tar upp olika ämnen så som alkoholism, sjukdomsbegreppet, anhörigproblematik, 

andlighet och livskvalitet (Bergmark & Oscarsson, 2000) 

 

Klient är det ord som används för att benämna de människor som är mottagare av socialt 

arbete (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) 

 

 

1.5 Disposition 
  

Studien är upplagd enligt följande; först redovisas tidigare forskning sedan presenteras de 

teoretiska utgångspunkter som valts till studien och därefter metoden och empiriskt material 

där även val av metod, datainsamling och genomförande, urval, avgränsning, databearbetning 

och analysmetod tas upp. Efter detta avsnitt presenteras validitet och reliabilitet och sedan tas 

etiska frågor upp. Studien avslutas med en redovisning av resultat och analys och till sist en 

diskussion där resultatet kommer att tas upp i relation till studiens syfte och frågeställningar. I 

diskussionen kommer även brister i studien att diskuteras samt förslag till vidare forskning. 

 

 

2. Tidigare forskning 

 
Tidigare forskning som redovisas nedan skiljer sig lite från denna studies ämne och syfte. Det 

har varit svårt att hitta överrensstämmande forskningsområden dock har närliggande 

forskning hittats. Det förekommer dock mycket forskning kring tolvstegsprogram och vilka 

faktorer som påverkar behandlingens resultat. Nedan presenteras även forskning som 

fokuserar på hur väl missbruksbehandlingar tillmötesgår individens egna och sociala behov 

och hur könstillhörigheten påverkar behandlingen och dess utfall. Den tidigare forskningen 

redovisas genom att varje artikel diskuteras var för sig och där fokus ligger på var studien 

utfördes, vilken metod som användes, urvalet och de viktigaste resultaten som presenteras. 

 
 
Clouds et. al (2008) syfte med studien var att beskriva arten och omfattningen av vilka för- 

och nackdelar som fanns relaterade till individer som var involverade i tolvstegsprogram. 

Eftersom olöst ambivalens och tveksamhet var en central fråga som påverkade motivationen 

ville Clouds et. al (2008) även undersöka om klienters tveksamheter och ambivalens 

påverkade dennes medverkan och motivation i ett tolvstegsprogram. Studien genomfördes i 

Louiseville i Kentucky, USA. Den metod som användes i studien var kvalitativ och 

författarna använde sig av intervjuer. Respondenterna skulle beskriva vad de ”gillade” och 

”inte gillade” med tolvstegsbehandlingen och även beskriva för- och nackdelar med denna. 

Intervjuerna tog ungefär en timme och det gjordes enbart anteckningar på intervjusvaren, 

någon inspelning gjordes inte eftersom man tyckte att anteckningar räckte som grund för 
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vidare analys. Respondenterna fick även i slutet av intervjun möjlighet att ändra och verifiera 

de svar de gett. Efter genomförda intervjuer sammanfattade författarna svaren och kodade 

detta till tre olika teman. De teorier som användes var motiverande teori och grounded theory, 

detta för att kunna bilda teman och kategorier utifrån datamaterialet som insamlats genom 

intervjuer.  

 

Det urval som gjordes till studien var både ett bekvämlighetsurval och ett strategiskt urval. 

Det strategiska urvalet grundade sig på att välja klienter som hade en förförståelse om 

Anonyma Alkoholister (AA) och Narcotics Anonymous (NA) och även att medvetet välja bort 

en viss målgrupp. Urvalet bestod av 14 nyligen avgiftade personer som var inskrivna på sex 

olika behandlings- och återhämtningsprogram. Dessa program var intensiva 

ochmanualbaserade tolvstegsprogram. Könsfördelningen mellan de 14 utvalda individerna var 

ojämn trots att man ville ha ett balanserat urval mellan både kön och etisk bakgrund. Det var 

tio män och fyra kvinnor som deltog. Clouds et.al ville även att intervjupersonerna skulle vara 

nyktra vid intervjutillfället och de skulle även känna till AA och NA via egen närvaro vid 

möten. Personerna skulle även anses vara vältaliga och kunna behärska det engelska språket 

väl för att kunna fylla i olika formulär. Författarna lade även vikt vid att få skriftliga 

samtycken från alla intervjupersonerna vilket stärker etiken i studien.  

 

Resultatet av denna studie beskrevs genom tre olika teman och även antal för- och nackdelar 

som författarna hade kommit fram till genom intervjuer. Resultatet av studien uppenbarade att 

antalet fördelar blev 48 och antalet nackdelar blev 52, sammanfattningsvis blev det alltså fler 

nackdelar än fördelar. Vilka för- och nackdelar dessa var framkom inte i studien. Genom att 

det rapporterades fler nackdelar än fördelar visar detta på resultat att det fanns en viss 

ambivalens och tveksamhet gentemot att ingå i ett tolvstegsprogram. De tog även upp att 

graden av ambivalens kunde skilja sig beroende på ålder, kön, ras och socio-ekonomisk status 

(Cloud et. al 2008).  

 

I Trulssons (2003) avhandling undersöktes genom missbrukande kvinnors berättelser om vad 

som var viktigt för att kunna finna en väg ut ur missbruket. 

Syftet med avhandlingen var att ur ett genus- och klassperspektiv skildra missbrukande 

kvinnors livsvillkor i familjen, i missbruk och i behandling samt att analysera och tolka 

samverkan mellan de missbrukande kvinnorna och de förväntningar och krav som fanns från 

omgivningen. 

 

Trulsson använde sig av ett strategiskt urval och studien bygger på intervjuer med två grupper 

missbrukande kvinnor. Kraven för urvalet var att den ena gruppen som bestod av tolv 

missbrukande kvinnor med barn skulle ha levt skilda från sina barn på grund av missbruket. 

Den andra gruppen som bestod av tjugosex missbrukande kvinnor i behandling skulle ha 

genomfört mer än en veckas behandling på behandlingshem. Gemensamt för kvinnorna i 

studien var att de tillhörde de psykosocialt utsatta grupperna och ofta under lång tid varit 

föremål för olika samhällsinterventioner och insatser. Kontakt med kvinnorna togs genom att 

ringa till olika behandlingshem och det var personalen som valde ut kvinnorna. Båda 

studierna rörde livsberättelser med missbrukande kvinnor.  

 

Metoden som användes var kvalitativ och utgick från kvinnornas egen beskrivning av 

verkligheten. Intervjuerna grundade sig på två tematiskt strukturerade djupintervjuer i olika 

teman, som bandades och skrevs ut i sin helhet. Viktiga resultat visade att den egna 

livsutvecklingen har haft betydelse för kvinnornas missbruksutveckling och behov i 

behandling. Obearbetade trauman som skilsmässa, placering i fosterhem och sexuella 
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övergrepp har legat som grund för missbruket. Kvinnorna har använt droger som medicin för 

att döva sina traumatiska upplevelser. Det framkom även att missbruket minskade när 

kvinnan blev gravid och även kort efter födsel, men på grund av isolering och bristande stöd 

från samhället återupptog kvinnorna missbruket efter tre till fyra månader. I ett 

genusperspektiv beskriver Trulsson (2003) att kvinnorna utvecklar en strategi för att skydda 

sig från myndigheternas insyn då de alltid har försökt leva upp till samhällets krav. Denna 

strategi följde med kvinnorna upp i vuxen ålder. I resultatet av studien kan också utläsas att 

det endast var barn från arbetarklassen som blev fosterhemsplacerade och sedan som vuxna 

blev omhändertagna enligt LVM, detta resultat kan kopplas till författarens syfte att skildra de 

missbrukande kvinnorna ur ett klassperspektiv (Trulsson, 2003).  

 

 

Syftet med Saarnio och Knuuttilas (2003) studie var att studera riskfaktorer bakom avhopp 

hos missbrukare som varit inskrivna på ett behandlingshem. Studien genomfördes i 

Kankaanpää i Finland. Urvalet var slumpmässigt och 114 respondenter valdes ut, dock 

exkluderade de klienter som enbart skrevs in för avgiftning alltså bestod urvalet endast av 

klienter som påbörjat tolvstegsbehandlingen.  

 

Studiens ansats var kvantitativ och för att samla in datamaterialet användes frågeformulär och 

skalformulär kallat The University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA). Detta 

skalformulär användes för att bedöma klientens förmåga till förändring. För att analysera 

materialet användes regressionsanalys genom hela analysförloppet.  

 

De viktigaste och främsta resultaten som framkom var att de signifikanta riskfaktorerna 

bakom avhopp från behandlingen utgjordes av; klientens ålder, klientens förmåga till 

förändring och klientens attityd gentemot AA och NA. Resultaten visade även på att 

behandlingen blev mer konsekvent i takt med klientens stigande ålder och förbättrade 

förmåga till förändring.  Klienter med positiv attityd gentemot AA/NA hoppade sällan av 

behandlingen och det var de yngre klienterna som var bättre inställda mot både AA och NA. 

Studien kom även fram till att det som behövs, för att förhindra att avhopp sker, är 

förebyggande insatser som riktas mot yngre klienter med en dålig attityd gentemot AA/NA 

samt de äldre klienter som har en sämre förmåga till att kunna åstadkomma en förändring 

(Saarnio & Knuuttilas, 2003) 

 

 

Hsers et. al (2003) hade i sin studie som syfte att göra en uppföljning med fokus på 

könsskillnader gällande missbruksbehandlingens utfall och prediktorer. Syftet var också att få 

en bättre förståelse för hur skillnaderna mellan män och kvinnors missbrukarkarriärer såg ut 

och att denna kunskap i sin tur kunde leda till förbättrade behandlingsstrategier och 

interventioner kopplade till könstillhörighet. Studien genomfördes i Los Angeles County och 

urvalet bestod av 511 missbrukare som rekryterats från en tidigare större studie där de använts 

sig av stratifierat slumpmässigt urval, även kallat sannolikhetsurval. Den tidigare större 

studien hade gjort sitt urval från 19 olika behandlingshem år 1995 som representerade alla de 

behandlingsalternativ som då fanns. Ett krav i urvalet var att respondenterna skulle vara under 

pågående behandling. 

 

Den metod som användes i studien var både kvalitativ och kvantitativ. Hser et. al (2003) 

använde sig av strukturerade intervjuer både vid första intervjutillfället och vid 

uppföljningsintervjun. Uppföljningsintervjun gjordes ett år efter avslutad behandling och båda 

intervjuerna skedde via ett personligt möte. Den kvantitativa delen av studien utgjordes av 



5 

ASI-formulär, motivationsskalor, Hopkins Symptom Checklist (HSCL) och DSM-III-R. De 

tog även hänsyn till om respondenterna hade varit drogfria och laglydiga tiden innan 

uppföljningsintervjun. Det datamaterial som samlades in analyserades i form av t-test, chi-2 

test, regressionsanalys och variansanalys. 

 

Resultaten från studien visade på att män och kvinnor startade sin missbrukskarriär vid 

ungefär samma ålder dock demonstrerade resultaten på att män hade ett tyngre missbruk vid 

första intervjutillfället. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan könens 

missbruksanvändande vid uppföljningsintervjun. Regressionsanalysen visade att ju längre 

respondenterna, oavsett kön, stannade i behandling desto längre behöll de sin drogfrihet. 

Gemensamt för både män och kvinnor gällande bibehållandet av sin nykterhet är deltagandet i 

självhjälpsgrupper samt frånvaron av missbruk hos den andra partnern. Sammanfattningsvis 

fanns det både likheter och skillnader mellan män och kvinnor gällande prediktorer för 

behandlingens utfall (Hser et. al, 2003). 

 

 

Syftet till Blomqvists (1999) studie var att undersöka det långsiktiga förändringsförloppet ut 

ur missbruket och hur vägen ut ur missbruket formades i samspelet med yttre inflytanden och 

psykologiska processer. Urvalet till Blomqvists (1999) studie rekryterades från två 

behandlingshem i Stockholmsområdet där respondenterna skulle ha genomgått en behandling 

för sitt alkoholproblem. Det ena behandlingshemmet hade tolvstegsbehandling som inriktning 

och det andra hemmet bedrev psykoterapeutisk behandling. Från dessa två hem rekryterades 

100 utskrivna klienter, av dessa deltog 69 vid genomförandet av studien. Ett krav för urvalet 

var att det skulle ha gått minst tre år mellan utskrivningen och intervjutillfället. Det 

rekryterades även intervjupersoner som inte genomgått någon behandling, detta gjordes via en 

annons i en tidning. Kravet för detta urval var att den ena gruppen skulle ha tidigare 

missbruksproblem men varit nyktra i minst tre år. Den andra urvalsgruppen bestod av 

personer med aktuella alkoholproblem men som aldrig sökt hjälp för detta.  

 

Metoden till denna studie bestod av både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Det 

kvalitativa arbetet genomfördes via intervjuer och det kvantitativa materialet insamlades 

genom enkäter. Intervjuerna genomfördes både personligen och via telefon. Det gjordes 

statistiska analyser på det insamlade datamaterialet detta för att observera om det fanns några 

signifikanta skillnader mellan grupperna. Det kvalitativa materialet redovisas genom att 

belysa det respondenterna själva tyckte var de viktigaste motiverande faktorerna till att ta sig 

ut ur missbruket.  

 

Resultaten delades in i tre delar. Det första resultatet talade om att det går att finna en varaktig 

lösning på svåra alkoholproblem och att det finns många vägar ut ur ett missbruk. Blomqvist 

(1999) talade även om att fungerande hjälpinsatser borde utgå ifrån den enskilde individens 

behov och egna förutsättningar. Resultatet visade även att hjälpen som missbrukare får borde 

vara långsiktig snarare än tidsbegränsad och hjälpen borde även rikta in sig på att underlätta 

och stödja de ”naturliga läkande krafterna” (Blomqvist, 1999). 

 

Den tidigare forskning vi har beskrivit ovan har visat sig vara relevant både utifrån ett 

missbruksperspektiv och ett könsperspektiv för föreliggande studie. Resultaten från 

forskningen talar om vilka riskfaktorer som finns för att hoppa av en behandling, den tar upp 

en del brister som finns inom tolvstegsbehandling och forskningen visar även på att det finns 

skillnader mellan män och kvinnor i missbruksbehandling och att det är viktigt att ha ett 

individfokus vid behandling av missbrukare.  
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Clouds et. al (2008) resultat visade på att antalet nackdelar blev större än antalet fördelar 

gällande att medverka i och tillhöra en tolvstegsbehandling. Genom att fler nackdelar än 

fördelar framkom tydde detta på att det fanns en viss tveksamhet till att ingå i ett 

tolvstegsprogram. Då Vårnäs behandlingshem även använder sig av tolvstegsprogrammet ska 

det bli intressant att se om respondenterna berättar om några nackdelar i behandlingsmodellen 

och om detta kan vara en bidragande orsak till avhopp. Både Clouds et.al (2008) resultat och 

Saarnio och Knuuttilas (2003) resultat tyder på att ålder är en viktig faktor vid avhopp från 

tolvstegsbehandlingar. Studierna visar att ju äldre klienterna är ju svårare har de att ta till sig 

metoden och de har även en större tveksamhet gentemot att medverka i behandlingen. Saarnio 

och Knuuttilas (2003) resultat tyder även på att de signifikanta riskfaktorerna för att hoppa av 

behandlingen utgjordes av klientens förmåga till förändring och klientens attityd gentemot 

AA och NA. Denna studie är högst relevant för föreliggande undersökning då den studerar 

riskfaktorer till avhopp. Dessa riskfaktorer skulle kunna visa sig ha haft betydelse även för 

respondenterna i föreliggande studie gällande avhopp. Även det faktum att Saarnio och 

Knuuttila (2003) har haft ett liknande urval som denna studie styrker relevansen.  

 

Både Trulssons (2003) och Hsers et.al (2003) studier hade för avsikt att se till vilka 

könsskillnader som kan förekomma i missbruksbehandling. Skillnaden mellan studierna är att 

Trulssons (2003) studie hade för avsikt att se till kvinnornas situation och försöka hitta en 

förklaring i vad som är viktigt för kvinnor när de ska ta sig ut ur ett missbruk. Hsers et.al 

(2003) studie antog ett annat könsperspektiv där fokus låg på vilka skillnader det kan finnas 

mellan män och kvinnor i missbruksbehandling samt missbrukarkarriär. En stor åtskillnad 

mellan dessa studier är dess syfte och fokus, trots att både intar ett könsperspektiv syftar 

Trulsson (2003) mer till att återge kvinnornas egna berättelser samt att se dessa kvinnor ur ett 

klassperspektiv. Hser et.al (2003) syftade till att se vilka könskillnader det fanns inom 

missbruksbehandling för att sedan kunna förbättra och förändra behandlingar och 

interventioner som är riktade till ett specifikt kön. Relevansen i dessa studier återfinns i dess 

könsperspektiv samt i Hsers et. al (2003) resultat gällande vikten av deltagandet i 

självhjälpsgrupper så som AA. Det ska bli intressant att se om detta resultat även kommer att 

återspeglas av respondenterna i den rådande studien. 

 

Blomqvists (1999) studie skiljer sig från resterande forskning på så sätt att denna studie är den 

enda som talar om ett individfokus och en långsiktighet gällande missbruksbehandling. 

Studien tyder även på att hjälpinsatser borde utgå ifrån individens egna förutsättningar och 

behov, detta resultat går inte att återfinna i någon annan studie som presenterats. Denna studie 

var relevant då Vårnäs behandling är relativt kort, cirka fem veckor, samt att respondenterna 

endast har haft Vårnäs behandlingshem att välja på då alla har skrivit in sig via öppet intag. 

Blomqvists studie (1999) visade, som tidigare nämnts, på vikten av ett individfokus samt på 

vikten av ett långsiktigt tänkande gällande behandling. På grund av detta ska det bli 

spännande att se om detta har påverkat respondenterna i föreliggande studie. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna och de som vi har valt för studien är 

systemteori samt stämplingsteorin. Teorierna uppkom i samband med analysen av resultatet. 

Dessa perspektiv valdes då de beskriver vikten av individens omgivning och tar fasta på 

helhetsbegreppet. Systemteorins kärna går ut på att en individ, en beståndsdel, och resten av 

systemets beståndsdelar påverkar och blir påverkade av varandra (Petitt & Ohlson). För att 

kunna förklara och belysa varför ett avhopp sker måste detta ses ur ett större perspektiv än att 

enbart fokusera på individen, det vill säga klienten. Stämplingsteorin ger ytterligare ett 

perspektiv på individens samspel med samhället och belyser även den process som en individ 

genomgår i en missbrukskarriär.  

 

3.1 Systemteori   

 
3.1.1 Generell systemteori 

 

För att förstå var systemteorin har sin grund måste man gå tillbaka till 1800-talets senare hälft 

och början på 1900-talet då naturvetenskaperna dominerade i samhället. Den främsta 

naturvetenskapen under denna period var fysiken, denna vetenskaps begrepp användes för att 

beskriva och förklara såväl fysikaliska som icke fysikaliska fenomen. Fysikens dominans 

varade fram till 1920-1930-talet, vid denna tidpunkt började biologin få mer status i samhället 

och biologerna utvecklade idéer och metoder som skiljde sig från fysikens tankesätt. Ett av de 

nya biologiska tankesätten var systemtänkandet. För att kunna förstå och förklara biologiska 

system var fysikens tankesätt och metoder otillräckliga. Det som skiljde biologin och fysiken 

åt var tanken kring att se dessa system som en helhet, inom fysiken låg fokus på att se dess 

beståndsdelar istället för systemet som helhet (Petitt & Olson).  

 

Ur detta systemtänkande mynnade den generella systemteorin ut, grundaren till denna heter 

Ludwig von Bertalanffy. Viktiga begrepp inom systemteori är helhet och helhetssyn. Varje 

system är uppbyggt av vissa bestämda delar och alla dessa delar har en viktig betydelse för 

helheten. Ett systems alla beståndsdelar påverkar och blir påverkade av varandra, detta 

innebär att denna helhet, detta system inte går att dela upp i dess beståndsdelar utan att viktig 

information går förlorad. Det finns även en tanke om att alla system är förenade med alla 

andra system och att hela jorden på så sätt ingår i ett enda stort system (Petitt & Olson 2002). 

Den generella systemteorin beskriver ett systems kännetecken på följande vis; de är öppna, de 

har möjlighet att kontrollera sig själva, de är självstyrande och har möjlighet till impulsivt 

beteende. De kännetecknas även av att de kan åstadkomma förändring inom systemet utan att 

systemets egenskaper förändras och att systemet kan reagera på förändringar i dess närhet 

samt att förändringar kan ske med eller utan yttre påverkan. Med begreppet öppet system 

menas att systemet utbyter energi och information med dess omgivning så att en utveckling 

och förändring kan ske (Schjödt & Egeland, 1994).  

 

3.1.2 System 

 

Eftersom alla sociala system ingår i en värld måste dessa system vara öppna för information 

för att kunna förändras, utvecklas och anpassas. Denna information genererar endast en 

förändring hos systemet om systemet självt anser informationen vara betydelsefull och 

relevant, det är alltså alltid systemet självt som åstadkommer sin egen förändring. Ur denna 

aspekt blir det då svårt att utifrån agera och försöka styra det sociala systemet, förändringen 



8 

måste komma inifrån systemet självt för att en förändring ska kunna ske. Trots att 

förändringen kommer inifrån systemet kan den vara svår att genomföra eftersom den 

verklighet systemet ingår i är systemets egen betraktelse av verkligheten. Författaren 

beskriver detta enligt följande; ”Hur kan ett system förändras, när det inte skådar något annat 

än sin egen navel?” (Moe, 1996, s.35).  

 

Ytterligare en viktig aspekt av systemteori och om hur systemen fungerar är tankarna kring 

kommunikation och självbild. För att systemet ska kunna utveckla en självbild måste det 

betrakta sig självt och detta gör systemet genom kommunikation. Genom kommunikationen 

får systemet liv och bildar sig en självbild ungefär på samma sätt som vi människor utvecklar 

en identitet. Med hjälp av denna självbild kan systemet utveckla handlingskraft och produktiv 

styrka för att kunna åstadkomma en förändring. För att ett system ska kunna få till stånd en 

förändring krävs det alltså att systemet är öppet för information (Moe, 1996). Exempel på en 

sådan typ av information kan vara en missbruksbehandling. Det krävs även att systemet självt 

anser informationen vara relevant, att förändringen kommer inifrån systemet och att systemet 

skapar sig en självbild. På så sätt utvecklar systemet handlingskraft och produktiv styrka för 

att kunna genomföra förändringen (Moe, 1996).  

 

 

3.1.3 Systemteori inom socialt arbete 

 

Under 1970- talet hade systemteorin ett stort inflytande på socialt arbete. Systemteorins 

påverkan på socialt arbete yttrade sig i tanken om att människor är beroende av olika system i 

sin sociala närhet för att kunna leva ett tillfredsställande liv. Dessa system betecknas som 

stödsystem. De tre viktigaste stödsystemen att fokusera på inom socialt arbete är; informella 

system som innefattas av familj, vänskapskrets och kollegor, formella system som innebär 

kontakt med myndigheter och till sist samhälleliga system t.ex. skolor och sjukhus. Det kan 

finnas olika anledningar till varför människor i utsatta situationer inte kan använda sig av 

dessa stödsystem. Exempel på sådana anledningar kan vara; att en viss typ av system inte 

ingår i deras liv, att informella system saknas på grund av dålig kontakt, att människor har 

gått bort eller att det informella systemet inte längre ställer upp för den utsatta. Det kan även 

bero på att individen inte har kunskap om att sådana stödsystem finns eller att olika system 

kan hamna i konflikt med varandra. Det behöver inte vara varken omgivningen eller individen 

som utgör problemet utan det kan vara samspelet dem emellan som är problematiskt (Payne, 

2002). 

 

Öquist (2003) menar att tänka systemiskt innebär att se världen i helheter, se världens som att 

allt hänger ihop och att ingen del är viktigare än någon annan. Öquist menar också att det 

finns sammanhang och mönster runt omkring oss som bildas, växer, sönderdelas och sedan 

blir till någonting annat. För att kunna förstå denna värld måste man inordna sig i detta 

levande system. Att tänka systemiskt innebär att inte upplösa helheter och att se världen som 

den är. Öquist talar om att om man som socialsekreterare intar ett systemiskt förhållningssätt 

inte tar parti för någon enskild del utan ser hela systemet framför sig, gagnar detta 

förhållningssätt alla som ingår i systemet. Det är även viktigt att se sin egen roll som 

professionell i systemet. Denna medvetenhet om sin egen betydelse innebär att man måste 

vara neutral, ha en förmåga att hålla tillbaka sig själv och att aldrig tvivla på systemets egen 

kraft att läka och växa på egen hand.  
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Kausalitet är ett begrepp som innebär att försöka förstå ett orsakssamband. (Schöjdt & 

Egeland, 1994). Det perspektiv på kausalitet som stämmer mest överens med systemteorins 

helhetssyn, är mångfaldig cirkulär kausalitet. Detta synsätt talar om att alla beståndsdelar i ett 

system påverkas och påverkar varandra både direkt och indirekt. Även här talas det om 

omöjligheten att isolera en beståndsdel eller en händelse från resten av händelsekedjan då 

detta innebär att kedjan faller isär. Detta perspektiv på kausalitet kan kopplas till 

systemteorins tanke kring att ett system inte fungerar utan alla dess beståndsdelar och det går 

inte att plocka bort en del utan att systemet faller isär. En koppling kan även göras till 

systemteorins synsätt på förändringar inom system då inte endast en beståndsdel kan 

förändras för att sedan ”stoppas” tillbaka i systemet, för att förändringen ska kunna ske måste 

hela systemet förändras (Petitt & Olson, 2002).  

 

 

3.2 Stämplingsteori 

 
3.2.1 Stigmatisering 

 

Erving Goffman som har utvecklat stämplingsteorin har även förklarat begreppet 

stigmatisering. Stigmatisering förklaras som den process där en individ på grund av ett brott 

mot identitetsnormer kan definieras som annorlunda och hur individen senare lär sig att leva 

med detta. Vid ett möte med andra människor kan det framgå att en individ besitter 

egenskaper som gör denne olik övriga personer i den kategori som han har placerats, 

individens egenskaper är något mindre önskvärda. På grund av detta reduceras individen i vårt 

medvetande från en fullständig och vanlig människa till en utstött människa. Att stämplas på 

detta sätt innebär ett stigma. Det är inte alla icke önskvärda egenskaper som berörs av detta, 

utan enbart de som upplevs vara olikartade med vårt eget mönster för hur en viss typ av 

individ borde vara. Den stigmatiserade individens självbild är den samma som de ”normala”, 

även den stigmatiserade ser sig själv som ”normal” men han uppfattar även att han inte är 

accepterad av samhället på grund av sitt stigma. Följden av detta blir att den stigmatiserade 

upplever skamkänslor då han varken kan leva upp till sina egna eller andras förväntningar på 

att han ska vara ”normal”. Dessa skamkänslor förstärks även av interaktionen med ”normala” 

i samhället och klyftan de emellan blir i detta samspel större (Goffman, 2011). 

Stigmatiseringsprocessens efterföljder präglas av en anpassningsfas där den stigmatiserade 

försöker passera som normal för att slippa andras reaktioner på stigmat. Denna anpassningsfas 

resulterar till slut av ett accepterande hos den stigmatiserade och då är stigmat inte längre 

stigmatiserande för individen (Boglind, Lundén & Näsman, 1973).  

 

3.2.2 Det interaktionistiska perspektivet 

 

Det interaktionistiska perspektivet grundades av Howard S Becker. Becker menar att 

avvikelsen inte ligger i själva handlingen utan återfinns i relationen mellan den som utför 

handlingen och den som reagerar på den. Avvikaren blir en avvikare på grund av att andra har 

fastställt den etiketten på individen, beteendet blir avvikande eftersom andra stämplar det som 

sådant (Becker, 1991). Det är denna stämpling som är av stor betydelse för en persons 

utveckling av ett avvikande beteende. Perspektivet är utvecklat av Hilte (1996) och detta 

perspektiv tar fasta på att det är omgivningens reaktioner som ger förståelsen av avvikande 

beteende (Hilte, 1996). Underförstått inom detta perspektiv ligger tanken om att avvikande 

beteende är beteende som stämplas som avvikande. En viktig del i detta är individens 

subjektiva tanke kring vad eller vem som är avvikande, dock kan inte en individ studeras som 



10 

en avskild beståndsdel utan måste ses som en del av den interaktionsprocess som sker med 

andra. Interaktionismen menar att det inte finns några specifika egenskaper som gör en 

individ till avvikare, ett avvikande beteende går inte heller att se som individuellt. Det 

avvikande beteendet är snarare resultaten av den process som innehåller andra människors 

respons och reaktion på beteendet (Boglind, Lundén & Näsman, 1973).  

 

3.2.3 ”Dramatisering av ondskan” 

 

”Dramatisering av ondskan” är ett begrepp som myntats av Frank Tennenbaum, begreppet är 

något som även kan kopplas till stämplingsprocessen. Här ligger vikten på den klyfta som 

finns mellan individen och samhället. Den unge avvikaren ser sitt beteende som ett äventyr 

medan samhället ser tecken på avvikelser som kräver åtgärder. Här övergår samhället gradvis 

från att betrakta handlingarna som onda till att betrakta individen som ond. Konsekvensen av 

detta blir till slut att avvikaren blir ond eftersom han definieras så av samhället. Begreppet 

”dramatisering av ondskan” innefattar även en process där avvikaren skiljs från den grupp han 

tillhör som ung; familjen, för att få hjälp med sitt avvikande beteende. Denna process är 

särskilt viktig i utvecklandet av en avvikarkarriär. Oavsett typ av avvikande beteende så blir 

individen till slut det den stämplats till att vara. På grund av stämplingen tvingas individen 

omstrukturera sin omgivning, eftersom han tidigare isolerats från sin dåvarande grupp 

familjen tvingas han nu ersätta dessa kontakter med nya. Avvikarens nya kontakter består nu 

av likasinnade och dessa blir hans främsta sociala kontakter, även detta på grund av 

stämplingen (Boglind, Lundén & Näsman, 1973). Detta tas även upp av Eriksson (1987) där 

författarinnan talar om en missbrukares avvikarkarriär, där denne har debuterat tidigt och 

sedan utvecklat en narkomanidentitet. Även här börjar karriären med att 

missbrukaren/avvikaren stöts ut eller skiljs från sin primärgrupp; familjen och att den på så 

sätt söker sig till likasinnade för att reparera en negativ självbild. Detta resulterar till slut i att 

missbrukaren uppfattar sig själv som en missbrukare och att omgivningens reaktioner 

förstärker detta. 

 

3.2.4 Avvikarkarriären 

 

Ted Goldbergs (2007) syn på avvikarkarriären börjar med stämpling och individens självbild. 

”Självbilden är individens uppfattning om sig själv i relation till samhällets ideal om hur en 

människa borde vara” (Goldberg, 2007, s.373).  En individs självbild utvecklas i relation med 

andra och framför allt signifikanta andra så som föräldrar eller de personer som uppfostrar 

barnet. I takt med barnets stigande ålder skaffar det sig andra signifikanta andra och även 

dessa kommer att påverka dess självbild, dock är grunden till självbilden redan lagd. Det 

första stadiet i stämplingen är den som kommer från föräldrarna och samhället utgör det andra 

stadiet i stämplingsprocessen. Goldberg (2007) talar, som även tidigare nämnts, om att 

stämpling är en process som innefattar fler än en händelse. Det består av många negativa 

reaktioner som individen har fått från signifikanta andra som resulterar i att individen 

omdefinierar sin självbild så att det blir mer negativ än den tidigare varit.  

 

Det första stadiet i avvikarkarriären är den stämpling som kommer från föräldrarna och där 

talas det även om primära avvikelser. Primära avvikelser är handlingar som strider mot de 

normer som råder, dock görs detta i okunskap om vilka normer det är som råder i samhället. 

Alla börjar med att göra primära avvikelser som barn, detta för att kunna lära sig vad som är 

rätt och fel, det som varierar är den reaktion barnet får på handlingen. Vissa barn får 

reaktioner som tyder på att det är handlingen i sig som är felaktig medans andra barn får 
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felaktiga reaktioner som efter en tid resulterar i att detta barn även ser sig som person som 

dålig och felaktig. Det är detta som kallas för föräldrars stämpling (Goldberg, 2007). 

 

Det andra stadiet talar om en samhällelig stämpling och detta är det andra stadiet i 

avvikarkarriären. Här fortsätter individen att lära sig om samhällets normer genom reaktioner 

från sin omgivning, som nu är större i form av fler signifikanta andra. Individens första 

kontakt med resten av samhället utgörs av primära avvikelser, även här är det betydelsefullt 

vilket reaktion denne får. Utifrån detta kan återigen vissa lära sig att det är handlingen i sig 

som är felaktig, men vissa får uppleva avståndstagande från både handlingen och individen 

(Goldberg, 2007).  

 

Det tredje stadiet i Goldbergs (2007) modell om avvikarkarriären tar upp sekundär avvikelse. 

Här har barnet blivit något äldre och är nu medveten om samhällets normer och om vad som 

är rätt och fel. Sekundär avvikelse är handlingar som strider mot de kulturella normer som 

finns, i grunden till detta finns en negativ självbild och dessa handlingar är ett medel för att 

försöka försvara sig, angripa eller anpassa sig till de problem som uppstått på grund av 

stämplingen. Individens beteende blir nu mer och mer styrt av den negativa självbilden. 

 

Det fjärde och sista stadiet i avvikarkarriären är den så kallade avvikelsespiralen. 

Avvikelsespiralen är en modell som påvisar hur stämpling, negativ självbild, sekundär 

avvikelse och misslyckanden enligt kulturella definitioner bildar en ond cirkel. Stämplingen 

ger upphov till en negativ självbild som i sin tur leder till sekundär avvikelse som är ett 

misslyckande enligt de rådande kulturella normerna och detta leder i sin tur till vidare 

stämpling. Vid detta fjärde och sista stadium inser ofta individen att den nu har nått botten 

och att en förändring måste ske, även viljan att påbörja en förändring växer successivt. Här är 

det viktigt att individen, som fortsätter att provocera, får hjälp med att skapa nya 

beteendemönster och att andra människor inte reagerar negativt på provokationen. Det är även 

viktigt att inte ge sådan respons som bekräftar den redan rådande negativa självbilden 

(Goldberg, 2007).  

 

Goldberg (2007) talar även om att t.ex. Minnesotamodellen (även kallad 12-stegsbehandling) 

ofta strävar efter total nykter- och drogfrihet i sin behandlingsmodell. Författaren menar att 

det idag är fler och fler som undrar om total drogfrihet är en rimlig målsättning för vuxna 

storkonsumerande missbrukare. Istället menar han att dessa kan få mer hjälp med att förbättra 

den negativa självbilden, få underhållsbehandling och även få praktisk stödhjälp i hemmet.  

 

 

4. Metod 

 
4.1 Val av metod 

 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkade att klienter avbröt sin 

tolvstegsbehandling samt att se om dessa faktorer skiljde sig åt beroende på vilket kön man 

tillhör. Med utgångspunkt från syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod där 

data samlades in genom intervjuer. Utifrån designen och syftet med denna studie valdes 

hermeneutiken som inspiration gällande ansats. ”Syftet med den hermeneutiska tolkningen är 

att erhålla en giltig och gemensam förståelse av meningen i en text”. (Kvale & Brinkman, 

s.66, 2010). Det är viktigt att undersökaren har en god förförståelse när denna ska tolka 

innehållet i textmaterialet. I denna studie har vi i vår intervju fokuserat på vissa teman och 



12 

varje deltema kommer att bearbetas via tolkning, för att uppfatta den mening som kommer att 

framträda när vi observerar de teman som intervjun har fokuserat på. (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005). Detta val av ansats blev relevant för studien då syftet var att i 

intervjuerna finna vilka faktorer som påverkade respondenternas avhopp från 

tolvstegsbehandlingen.  

 

Det finns olika ansatser till en vetenskaplig studie; induktiv, deduktiv och abduktiv. Induktiv 

ansats innebär att studera ett visst fenomen utan förutfattade hypoteser och teorier. Teorin 

växer istället fram genom den datainsamling som görs t.ex. intervjuprocessen. Deduktiv 

ansats innefattar att studien från början har ett teoretiskt perspektiv och forskningsfokus 

kommer framöver endast att ligga på det som teorin bedömer vara relevant. Det finns även ett 

tredje alternativ som kallas abduktiv ansats. Abduktiv ansats innebär en växling mellan teori 

och empirisk data och dessa två påverkar varandra under forskningsprocessen. Växelverkan 

mellan dessa två perspektiv kan innebära en del fördelar så som upptäckter av mönster hos det 

empiriska datamaterialet som inte hade upptäckts utan den teoretiska kunskapen (Larsson, 

Lilja & Mannheimer, 2005). Till föreliggande studie valdes en induktiv ansats, detta på grund 

av att studien syftade till att framhäva individens egna påverkansfaktorer och dennes 

perspektiv. Detta innebar att någon teori inte fanns från början, utan teorin växte fram under 

analyseringen. Syftet speglade också ambitionen att se om någon könsskillnad fanns gällande 

påverkansfaktorer, dock fanns ingen hypotes om att så var fallet, så även detta stödde 

ansatsvalet.  

 

 

4.2 Datainsamling och genomförande 

 
4.2.1 Urval 

 

Urvalet till denna studie gjordes via telefon av förbundschefen på Vårnäs behandlingshem, 

detta för att det ur en etisk synpunkt inte var möjligt att själva ta kontakt med tidigare 

inskrivna klienter då det rådde tystnadsplikt tills samtycke gavs. Ett missivbrev (se bilaga 

8.1), utformades av oss och skickades till de utvalda klienterna via förbundschefen. Sju av 

åtta respondenter kom från behandlingshemmet Vårnäs och den sista respondenten 

rekryterades som en stödintervju. Denna respondent har avbrutit tolvstegprogrammet inom 

öppenvården i en annan kommun. Detta urval gjorde dels av bekvämlighet då det saknades en 

respondent, men även för att kunna urskilja om det fanns några intressanta skillnader. Urvalet 

var både ett bekvämlighetsurval och ett strategiskt urval, detta för att vi använde oss av de 

klienter som tackade ja först vid tillfrågning medans fokus även låg på att urvalet skulle bestå 

av hälften kvinnor och hälften män. Tillsammans med könsaspekten fanns även ett krav på att 

urvalet skulle komma från den grupp klienter som hade påbörjat sin tolvstegsbehandling, de 

klienter som valt att hoppa av på avgiftningen medverkade ej i studien. Med detta som grund 

blev urvalet även strategiskt.  

 

4.2.1.1 Beskrivning av respondenter 

 

De kvinnliga respondenterna består av: Anna, en medelålders kvinna som idag lever ensam 

med sin dotter Erika. De bor i hyresrätt i en kommun i Mellansverige. Anna är i nuläget 

arbetslös men berättar att hon har sökt arbete inom hemtjänsten och hon hoppas att få påbörja 

en timanställning inom kort. Anna började dricka vid festliga tillfällen tillsammans med sina 

kamrater på högstadiet. Detta ledde senare till ett allvarligare alkoholmissbruk som i vuxen 

ålder övergick till ett hasch- och amfetamin missbruk. Anna har sammanlagt varit tre gånger 
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på Vårnäs behandlingshem. Hon har fullföljt behandlingen två gånger och avbrutit vid ett 

tillfälle, efter två veckor på behandlingshemmet, hon är idag nykter.  

 

Berit, även hon i medelåldern bor ensam i sin bostadsrättslägenhet. Hon är skild sedan fem år 

tillbaka och säger att hon trivs som ensamstående. I närheten bor hennes vuxne son Olle, de 

har en bra kontakt och träffas ofta. Berit arbetar heltid som arbetsterapeut på en 

läkarmottagning i en av Sveriges storstäder. Hon påbörjade sitt missbruk i tonåren och drack 

alkohol till den tidpunkt för tio år sedan, då hon lyckades bli nykter. Berit har varit på 

behandlingshem två gånger, hon hoppade av tolvstegsbehandlingen när hon i öppen vård gick 

sin efterbehandling.  

Carina är en ensamstående kvinna i trettioårsåldern. Hon bor i hyresrätt i en svensk småstad 

och är arbetslös sedan länge. Carina missbrukade alkohol första gången hemma tillsammans 

med sina föräldrar och har sedan dess fortsatt och erhållit ett gravt alkoholmissbruk. På 

behandlingshem har Carina varit en gång, hon fullföljde avgiftningen men avbröt 

tolvstegsbehandlingen efter två dagar och är inte nykter idag.  

 

Den fjärde kvinnliga respondenten är trettiofemåriga Daniella som är ensamstående med två 

barn. Daniella har delad vårdnad med barnens pappa och de bor i en hyresrätt. Daniella 

missbrukade första gången när hon var fjorton år och hade i tjugoårsåldern utvecklad ett 

alkoholmissbruk. Hon har varit på behandlingshem tre gånger varav hon hoppade av det sista 

tillfället efter halv genomförd behandling och är idag nykter i perioder.  

 

En av fyra manliga respondenter är Anders som är i fyrtioårsåldern. Han bor ensam och har 

två tonårsbarn som bor hemma hos sin mamma. Anders har ingen egen lägenhet utan bor som 

inneboende hos släktingar. Han arbetar som praktikant på ett byggvaruhus och hoppas på att 

få en fast anställning på företaget. Anders har missbrukat alkohol och narkotika sen tonåren 

och han har varit på behandlingshem sex gånger. Det sista behandlingstillfället som var på 

Vårnäs avbröt Anders efter två veckor i behandling och är idag nykter.  

 

Bertil den äldste respondenten, lever ensamstående och har egen lägenhet. Han är änkling 

sedan många år och har tre vuxna barn samt barnbarn. Bertil har missbrukat alkohol största 

delen av sitt liv, till en början med vänner men nu mest i sin ensamhet. Sitt arbete på industrin 

har han lyckats behålla under dessa år. Bertil har varit fyra gånger på behandlingshem, sista 

gången avbröt han behandlingen efter en vecka och missbrukar idag i perioder.  

 

Calle, 23 år som är den yngste respondenten i studien är hemlös och bor på härbärge samt hos 

tillfälliga bekanta. Han har missbrukat sen tonåren och använder både alkohol och narkotika. 

Calles önskan är att få ett arbete och en egen lägenhet. På behandlingshem har Calle varit tre 

gånger, sista gången på Vårnäs. Efter genomförd avgiftning kom avhoppet efter två veckor in 

i tolvstegsbehandlingen och Calle är inte nykter idag.  

 

Den åttonde och sista respondenten är David, som är en man i trettioårsåldern. Han bor som 

ensamstående i ett eget hus och har ett fast arbete.  David började missbruka alkohol i tonåren 

och övergick efter några år till narkotika. Han har varit på behandlingshem sammanlagt tre 

gånger och hoppade av behandlingen på Vårnäs när det endast återstod några dagar av 

behandlingsperioden. David lever inte ett nyktert liv idag.    
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4.2.2 Datainsamling  

 

Den första kontakten med respondenterna togs via personal på Vårnäs behandlingshem då 

kontaktuppgifterna var sekretessbelagda. Utifrån de krav och riktlinjer som fanns gällande 

urval valde personalen ut fyra män och fyra kvinnor som var intresserade av att medverka i 

studien. Vid visat intresse skickades ett missivbrev ut till dessa åtta respondenter där de då 

gavs en veckas betänketid och möjlighet att avbryta sin medverkan, vilket ingen valde att 

göra. Efter att missivbrevet hade skickats ut och alla respondenter valde att fortsätta medverka 

och på så vis även gav sitt samtycke till att vi skulle få ta del av deras kontaktuppgifter, 

kontaktade vi dessa personer via telefon för att bestämma en tid då intervjun skulle äga rum. I 

detta skede var det två respondenter som inte svarade och Vårnäs fick då i uppgift att leta 

fram två nya respondenter till studien, dock användes enbart en av dessa respondenter då en 

stödintervjun redan hade rekryterats från en annan kommun. Urvalet och den första kontakten 

skedde då på samma sätt som innan.  

 

Tid och plats för intervjuerna fick respondenterna själva välja, eftersom intervjuerna skedde 

via telefon kunde respondenterna helt fritt välja i vilken miljö detta skulle ske, vilket vi såg 

som en stor fördel. Tiden för intervjun valdes helt utifrån respondentens möjlighet och 

önskemål, vilket vi även såg som en fördel då detta kunde ge respondenterna en större känsla 

av bekvämlighet och detta kunde i sin tur resultera i en mer avslappnad och harmonisk 

intervju. Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer via telefon. Vid 

intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide som stöd, där frågorna var indelade i 

två olika teman. Intervjuguiden utformades utifrån två olika teman; frågor gällande 

behandlingen och frågor gällande kön. Dessa två teman speglade både syftet och 

frågeställningarna i studien. Intervjuguiden prövades med två provintervjuer där 

respondenterna valdes utifrån bekvämlighet då det var väldigt svårt att hitta rätt målgrupp till 

en provintervju. Provintervjuerna spelades in och granskades i efterhand gällande 

intervjuguiden, frågornas följd och dess begriplighet. Några justeringar gjordes dock ej av 

intervjuguiden då vi fick ett gott resultat från provintervjuerna. Faktum att två provintervjuer 

gjordes och att de även spelades in och granskades stärker validiteten i studien.  

 

Valet av en semistrukturerad intervjuguide motiverades utifrån tillgången av både struktur 

och möjligheten att ställa mer djupgående följdfrågor. Det skapades även ett utrymme för en 

fråga-svardialog med denna form av intervjuguide (Aspers, 2007). Intervjuguiden utformades 

utifrån olika teman och under dessa teman utformades frågor och följdfrågor. En fördel med 

valet av en semistrukturerad intervjuguide var att det fanns en öppenhet för att även belysa 

nya teman som kan uppkomma vid intervjuerna. Med tanke på det fenomenlogiska 

förhållningssätt som intogs till studien innebar den semistrukturerade intervjuguiden även att 

den skulle söka till att få fram nyanserade beskrivningar av respondentens egna levda värld 

(Kvale & Brinkmann, 2010).  

 

 

4.2.3 Genomförande 

 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes två provintervjuer, dessa spelades in och 

transkriberades för att finna om revideringar behövde göras, detta för att säkerställa 

intervjuguidens kvalitet. Några revideringar eller ändringar behövdes inte göras gällande 

intervjuguiden. Provintervjuerna tog ungefär 30 minuter att genomföra. Vid genomförandet 

av intervjuerna delades respondenterna upp mellan oss, detta för att spara tid. De delades upp 

lika mellan könen, alltså två kvinnor och två män i varje grupp. Vid genomförandet av 
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intervjuerna ringdes respondenten upp på avtalad tid och först gavs en kort presentation av 

oss, sedan redovisades de etiska riktlinjerna. Efter detta påbörjades intervjun där 

bakgrundsfrågorna avklarades först och detta efterföljdes av temat ”Behandlingen” och sedan 

temat ”Kön” och till sist de avslutande frågorna. Intervjuerna tog mellan 20-50 minuter att 

genomföra och inspelningen av intervjuerna var möjlig genom högtalarfunktionen på 

mobiltelefonen och att spela in ljudet med en diktafon.  

 

Efter varje genomförd intervju transkriberades den genom att lyssna till inspelningen och 

genom att gå igenom intervjun fråga för fråga. Efter transkriberingen hade genomförts 

påbörjades analysen av materialet. Analysen påbörjades genom att läsa igenom datamaterialet 

många gånger och sammanfatta svaret till kortare stycken och försöka urskilja mönster mellan 

respondenterna. Analysen utgick ifrån meningskoncentrering och utifrån våra två 

frågeställningar skapades fyra teman under rubriken; ”faktorer till avhopp inom 

tolvstegsbehandling” som tillhörde den första frågeställningen. Dessa fyra teman var; 

klientens stöd i omgivningen, klientens attityd gentemot behandlingsmetoden, klientens 

levnadsförhållanden samt eftervård. Ett tema skapades under rubriken; ”könskillnader mellan 

avhoppsfaktorer” som tillhörde den andra frågeställningen och detta tema var; kontakt med 

formella stödsystem.   

 

Genomförandet av intervjuerna skedde via telefon då ett personligt möte med klienterna var 

för svårt att få till då de kom från olika delar av landet. Att genomföra telefonintervjuer 

möjliggjorde att komma i kontakt med rätt målgrupp trots långa avstånd. Vi är medvetna om 

att det även fanns nackdelar med denna form av intervjuer, t.ex. kunde det uppstå svårigheter i 

att få fram rika och detaljerade beskrivningar av det som sades (Kvale & Brinkman, 2010). 

Intervjuerna, med hänsyn till samtycke, genomfördes via högtalarfunktion och de spelades 

även in via en diktafon. Detta sågs som en fördel då detta kunde minimera risken att t.ex. 

minnas eller uppfatta intervjusvaren fel d.v.s. ett skydd mot den mänskliga faktorn. Trots 

ljudupptagning av intervjuerna fördes även minnesanteckningar. Efter avslutad intervju gavs 

respondenterna möjlighet att återkomma till oss och vi bad respondenten att få återkomma vid 

behov t.ex. för att ändra eller revidera något i intervjun.  

 

 

4.3 Databearbetning och analysmetod 

 
Efter genomförda intervjuer transkriberades intervjuerna och de delades upp mellan 

författarna där syftet var att transkribera fyra intervjuer var. Respondenterna kodades genom 

att efter sin könstillhörighet bli given en siffra mellan ett och fyra. Dessa kodnamn användes 

vid transkriberingen. Analysen av datamaterialet skedde tillsammans. Vid databearbetningen 

användes hermeneutiken som tolkningslära och den analysmetod som har valts till studien är 

meningskoncentrering. Hermeneutiken syftar till att finna en förståelse till en text mening, 

Denna mening ska med vår förståelse tolkas för att få en förförståelse till respondenternas 

upplevelser. Meningskoncentrering innebär att man sammanfattar respondenternas 

intervjusvar till kortare formuleringar. Huvudinnebörden i det som sagts omformuleras till 

några få ord, detta för att underlätta analysen (Kvale & Brinkmann, 2010). Efter att materialet 

transkriberats skrevs det ut och analyserades både och genom att lyssna till 

ljudupptagningarna. Som tidigare nämnts utgick analysen ifrån meningskoncentrering och 

utifrån våra två frågeställningar skapades fyra teman under rubriken; ”faktorer till avhopp 

inom tolvstegsbehandling” som tillhörde den första frågeställningen och ett tema under 

rubriken; ”könskillnader mellan avhoppsfaktorer” som tillhörde den andra frågeställningen.  
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4.4 Validitet och reliabilitet 

 
Inom samhällsvetenskapen och kvalitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet 

mindre vanliga. Dessa begrepp kan dock omformuleras så dessa passar den kvalitativa 

forskningsmetoden. Begreppet reliabilitet kan även förklaras som tillförlitligheten i studien. 

För att reliabiliteten ska vara hög bör samma resultat kunna nås vid en annan tidpunkt och av 

en annan forskare. I den kvalitativa metoden måste man vara medveten om att respondenterna 

kan ändra sina svar under intervjun och att de även kan ge olika svar till olika intervjuare, 

detta påverkar reliabiliteten negativt (Kvale & Brinkmann, 2010). När det gäller reliabiliteten 

i studien hade vi en farhåga om att denna kunde påverkas negativt. Farhågan grundade sig i 

att det var tidigare/nuvarande missbrukare som skulle intervjuas och dessutom via telefon 

vilket för med sig en del nackdelar. Reliabiliteten påverkas även eftersom det inte går att 

hävda att samma svar skulle ges om studien utfördes igen av någon annan, då svaren är högst 

individuella. Något som däremot styrker reliabiliteten är det faktum att respondenterna gavs 

utrymme att själva efter genomförd intervju tillägga information som de inte tidigare hade fått 

tillfälle att uttrycka.  

 

Med denna vetskap fanns en oro för om respondenterna vid intervjutillfället kunde vara 

påverkade och att detta inte var något som skulle upptäckas under intervjun då den 

genomfördes via telefon. Utifrån detta fanns det en oro att detta då skulle påverka 

reliabiliteten d.v.s. tillförlitligheten. En fördel när det gäller reliabilitet kan dock vara att 

materialet transkriberades och dessutom bearbetades och analyserades av båda författarna. 

Ytterligare en fördel gällande reliabiliteten är det faktum att intervjuerna spelades in och detta 

kan leda till att slumpmässiga fel och tolkningsfel inte uppstår, viktigt information tappas 

heller inte. Begreppet validitet innebär att mäta det man avser att mäta. Validiteten i studien 

anses som hög då det genomfördes två provintervjuer som spelades in och transkriberades för 

att säkerställa kvaliteten och att frågornas utformning fungerade. Inom validitetsbegreppen 

skiljer man även på intern och extern validitet. Med intern validitet avses giltiga slutsatser av 

beskrivande natur utifrån det man har valt att studera. Extern validitet innebär förmågan att 

kunna generalisera de resultat man har kommit fram till (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007). Den interna validiteten i studien kan ifrågasättas på grund av den 

mänskliga faktorn och med det avses trovärdigheten hos respondenterna. Eftersom alla 

respondenter tillhörde en målgrupp som stämmer överens med syftet fanns ingen anledning 

att misstro trovärdigheten dock, som tidigare nämnts, förekom det frågor gällande 

respondenternas nykterhet. Onykterhet vid genomförandet av intervjun skulle kunna påverka 

den interna validiteten, dock var det ingen av respondenterna som under intervjun var 

onykter. På grund av detta anses inte den interna validiteten vara påverkad. Den externa 

validiteten i denna studie redovisas som låg då syftet inte är att kunna generalisera resultaten, 

antalet respondenter är även för lågt för att kunna göra någon generalisering.  

 

 

4.5 Etiska frågor 

 
Studien utgick ifrån Vetenskapliga rådets (1990) fyra etiska riktlinjer som framtagits för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.                                                                

Dessa fyra krav är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet  och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de medverkade informerades om de villkor 

som gäller för deras medverkan t.ex. att det är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet innebär att studien måste ha de medverkandes samtycke för att 

genomföra intervjuerna. Konfidentialitetskravet innebär att de medverkandes identitet måste 
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bevaras konfidentiell. Det innefattar även att de som genomför studien har tystnadsplikt 

gällande detta. Till sist finns nyttjandekravet och detta innebär att det material som samlas in 

via intervjuer och samtal enbart kommer att användas i vetenskapliga syften gällande denna 

studie. Respondenterna i studien informerades om alla dessa forskningsetiska aspekter i ett 

missivbrev (se bilaga) som skickades ut till de som valt att medverka. Respondenterna 

informerades även om att det inspelade materialet tillsammans med det transkriberade 

materialet kommer att förstöras efter att detta har analyserats. Respondenternas 

konfidentiellitet har även varit viktig för att visa på studiens etiska tyngd. Respondenternas 

intervjuer har kodats och på så sätt stärks deras konfidentiellitet, denna kodning har även 

använts i resultatredovisningen för att vidare behålla konfidentielliteten. Ett etiskt dilemma 

som är viktigt att medvetandegöra är det faktum att respondenterna hade vetskap om att 

studien och dess resultat kommer att återkopplas till behandlingshemmet efter den är 

genomförd. Syftet var att ta reda på vilka faktorer som kan finnas till grund för ett avhopp 

inom tolvstegsbehandling, detta innebar att respondenterna tillbads att svara på frågor som 

rörde avhoppet, stödet från behandlingshemmet, behandlingshemmets metod och 

behandlingsmodell samt ytterligare frågor gällande Vårnäs och respondenternas upplevelse av 

sin tid där. Vetskapen om att detta resultat ska återkopplas till Vårnäs och dess personal kan 

alltså ha resulterat i att respondenterna känt en svårighet i att vara helt öppna med sina tankar 

och åsikter gällande behandlingen och behandlingshemmet. Även det faktum att urvalet till 

studien gjordes av Vårnäs personal kan öka känslan av att inte kunna vara helt öppen med 

sina tankar och åsikter. Genom att medvetandegöra detta dilemma och även genom att 

informera respondenterna om de etiska riktlinjerna påvisas medvetenhet om etikens tyngd i 

studien. 

 

5. Resultatredovisning och analys 

 
Resultatredovisningen kommer att presenteras med hjälp av fyra teman som belyser faktorer 

till klienternas avhopp inom tolvstegsbehandlingen. De fyra teman som kommer att 

presenteras är; klientens stöd i omgivningen, klientens attityd gentemot behandlingsmetoder, 

klientens levnadsförhållanden och eftervård. Det empiriska materialet redovisas med citat och 

sammanfattningar. Citaten återges ordagrant och skrivs med kursiv text. Efter varje tema 

följer en analys där resultaten kopplas till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.  

Respondenterna kommer nedan att benämnas vid fiktiva namn som getts vid genomgången av 

materialet. Den tidigare kodningen med könstillhörighet och siffror kommer nedan att slopas 

och nu benämns respondenterna vid fiktiva namn. Nedan följer en kort presentation av 

respondenterna. 

 

Respondenterna består av fyra män och fyra kvinnor och ålder varierar från 23 år till 67 år. 

Gemensamt för alla respondenter är att alla har påbörjat en tolvstegsbehandling på 

behandlingshemmet Vårnäs och samtliga har hoppat av innan behandlingen är avslutad.   

 

Sju av åtta respondenter sökte frivilligt till Vårnäs via öppet intag, den sista kom i kontakt 

med behandlingshemmet via Kriminalvården. Tre av åtta respondenter är idag helt nyktra och 

drogfria, resterande missbrukar fortfarande konstant eller i perioder. Fyra av åtta respondenter 

har barn, två av dessa fyra har hemmavarandra barn och dessa respondenter är kvinnor När 

det gäller sysselsättning i någon form t.ex. heltidsjobb, praktik eller studier, så har sex av åtta 

idag sysselsättning. Respondenternas missbruk varierar från alkohol till narkotika. Av åtta 

respondenter är det tre som har kontakt med socialtjänsten.  
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5.1 Faktorer till avhopp inom tolvstegsbehandling 

 
5.1.1 Klientens stöd i omgivningen 

 

När det gäller de flesta respondenternas stöd i deras omgivning och närhet framkommer det 

att detta stöd är bristfälligt både från familj, vänner och professionella. Bristen på stöd, 

oavsett form, har för två av respondenterna direkt inneburit ett avhopp från behandlingen. 

Bristen på det professionella stödet beror främst på bristen på kontakt med professionella 

stödfunktioner, dock uttrycker även Daniella och Anders att de inte utnyttjar denna stödform 

trots att det erbjuds. Två av respondenterna, Carina och David, uttrycker att de inte känner 

något stöd alls från något håll, vilket har påverkat deras tid på behandlingshemmet, detta har 

även indirekt påverkat avhoppen. David talar även om ett bristfälligt stöd från 

behandlingshemmets personal och grundar detta på den kollektiva anda som finns inom 

tolvstegsbehandlingen. David säger följande om varför stödet från behandlingshemmets sida 

brister: 

 
… det är väldigt väldigt kollektivt ju, det är ju det. 

Det är inga enskilda samtal, allt är i grupp. Det är 

klart att alla har ju behov att få en kram om man 

säger så, det är alla värda. Tyvärr är det så… jag 

tror alla blir ganska känslokalla oavsett om man 

är ledare eller patient.”  

 

Både Daniella och Anna talar om ett väldigt stort bristfälligt stöd från socialtjänsten under 

deras vistelse på behandlingshemmet. Daniella berättar att hon känner sig förföljd och att de 

har varit för hårda mot henne, detta på grund av hennes barn. Anna var ekonomiskt beroende 

av socialtjänsten och hennes upplevelse var att socialtjänsten inte ville fortsätta stödja henne 

med ekonomiskt bistånd så länge hon var kvar på behandling. Socialtjänsten vägrade även att 

bistå Annas pappa med pengar, då det var han som skulle ta hand om Annas barn under tiden 

hon var på behandling. Anna uttrycker sig enligt följande gällande socialtjänstens stöd: ”… 

jag förväntade mig att det skulle bli jättebra och att soc skulle finnas där som dem ska vara, 

inte som ett hot som det är så man upplever dem mot sig själv och barnen.” 

 

 

Resultaten gällande klienternas stöd visar inte enbart på negativa upplevelser. Två av  

respondenterna, Berit och Daniella, talar om ett gott, bra och stort stöd från vänner och familj. 

Professionellt stöd har de under tidens gång fått i form av sjuksköterskor och rådgivning, 

dock är det inget de använder sig av idag efter att de hoppat av behandlingen. Berit tar upp att 

hennes vänner har fyllt en viktig funktion gällande stöd. Hon berättar att vännerna har hjälpt 

henne att hålla tråden till det riktiga livet och även funnits där och bollat tankar med henne. 

Daniella talar om, trots bristande stöd från socialtjänsten, att hon har haft sin familj som ett 

stöd. De har funnits där under jobbiga tider och de har alltid stöttat henne, även om hon har 

snubblat på vägen. Daniella och Berit är idag båda nyktra och drogfria och de säger båda att 

stödet runt omkring de har hjälp de att bibehålla sin nykterhet.  

 

5.1.1.1 Analys av klientens stöd i omgivningen 

 

Det bristfälliga stöd som respondenterna återger saknas både inom familjen, vänskapskretsen 

och från professionella kan kopplas till Paynes (2002) tankar kring de stödsystem som 

människor är beroende av. Payne talar om informella system så som familj och vänner och 

formella system så som kontakter med myndighetspersoner och professionella, han talar även 
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om att det kan finnas olika anledningar till varför människor inte använder sig av dessa 

stödsystem. En viktig faktor i denna studies resultat är att både de informella och formella 

systemen inte alls ingår i klienternas liv och/eller att klienten även har väldigt dålig kontakt 

med de informella systemen på grund av att de inte längre ställer upp för klienten.  

 

Moes (1996) tankar kring systemteorin och systemet som sådant kan även kopplas till detta 

resultat. Ett system kräver kommunikation och en självbild för att fungera och självbilden 

utvecklas med hjälp av kommunikation. Genom kommunikationen skapar systemet sig en 

identitet. Det är med hjälp av denna självbild och identitet som systemet kan utveckla 

handlingskraft och styrka till att förändra någonting. De klienter som berättar om ett 

bristfälligt stöd från sitt informella och formella stödsystem kan, eftersom stödet och 

kommunikationen saknas, inte utveckla någon självbild. Utan denna självbild kan systemet, 

som klienten ingår i, inte heller utveckla någon handlingskraft och styrka till att förändra sin 

situation. Moe (1996) belyser även det faktum att för att en förändring ska ske så måste den 

komma inifrån systemet självt och utan denna handlingskraft kan varken en beståndsdel, det 

vill säga klienten, eller hela systemet åstadkomma någon förändring. 

 

Två kvinnor, Anna och Daniella, återger att socialtjänsten, det formella stödsystemet, inte har 

funnits som stöd utan mer som en hotbild och som en negativ faktor i deras liv. Trulsson 

(2003) beskriver att kvinnor utvecklar en strategi för att skydda sig från myndigheters insyn 

då de alltid behövt leva upp till samhällets krav. Anna och Daniellas upplevelse kan då bero 

på att de själva byggt upp ett försvar mot socialtjänsten som myndighet för att skydda sig 

ifrån dem. Denna skyddsmekanism kan kopplas till den stämplingsprocess som dessa två 

kvinnor har gått igenom, främst eftersom de båda är kvinnor och mammor som missbrukar. 

En av dessa kvinnor har genomgått både stämpling från sina föräldrar och från samhället då 

hon bor i ett litet samhälle där alla har känt till henne och hennes missbrukande familj. Detta 

kan kopplas till det första och andra stadiet i Goldbergs (2007) avvikarkarriärsmodell som 

talar om att negativa reaktioner på primära och sekundära avvikelser från betydelsefulla andra 

i individens omgivning stämplar individen och blir en del i avvikelsespiralen. 

Avvikelsespiralen innefattar den onda cirkel som blir av att stämpling, negativ självbild, 

sekundär avvikelse och misslyckanden, så som samhället ser det genom de kulturella 

”lagarna” som finns, påverkar varandra (Goldberg, 2007). Denna process har både kvinnorna 

upplevt. 

 

5.1.2 Klientens attityd gentemot behandlingsmetoden 

 

Samtliga respondenter förutom två, Berit och Anders, har skrivit in sig på Vårnäs via öppet 

intag på eget bevåg eller på inrådan från t.ex. psykiatriker eller vårdcentral. Berit sökte till 

öppenvården frivilligt genom hjälp från hälsocentralen och Anders hamnade på Vårnäs på 

kontraktsvård, alltså valde han att söka behandling för sitt missbruk istället för att genomföra 

ett fängelsestraff. För samtliga respondenter var Vårnäs samt öppenvården det enda 

alternativet till behandling då få behandlingshem har öppet intag. Kommunen hade även avtal 

med Vårnäs behandlingshem vilket innebär att detta är det enda valet om man inte får ett 

beslut från socialtjänsten gällande behandling någon annanstans. Detta har påverkat fem av 

respondenternas attityd gentemot Vårnäs och tolvstegsprogrammet. Sammanfattningsvis talar 

respondenterna om att metoden är för strikt, hård och mastig, de talar även om motsatsen; att 

det lämnades för mycket tid mellan aktiviteterna och föreläsningarna. Berit tar upp att 

metoden är sektliknande, hon tog även upp att syftet var att binda sig till AA för resten av 

livet, att upptäcka fler alkoholister och hjälpa de till AA och samt att man måste tro på en 

yttre kraft. Berit uttrycker sig följande om AA; ”Det här stegsystemet att man erkänner sina 
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fel och sen gottgör man dem man har gjort illa, allt det här. Det är ju som taget ur den 

katolska liturgin. Det kändes inte 2000-tal, det kändes 1800-tal och religion.”  

 

Ytterligare en respondent har uttryckt tveksamheter gällande Vårnäs syn på metoden. David 

menar på att det nu för tiden är för lite sysselsättning i programmet samt att behandlingen är 

för kort. Respondenten berättade att han kände sig avskärmad på Vårnäs och inte hade någon 

möjlighet att reda ut saker och ting utan det ska man göra efteråt. Han menar att om detta ska 

ske efteråt får du ingen hjälp av sociala myndigheten och du hamnar i totalt utanförskap. 

David talade även om bristen på fritidsaktiviteter och den negativa syn han upplevde när han 

själv var fysiskt aktiv och var ute och sprang till exempel.  

 

 

 

 

 

David säger följande om Vårnäs modell: 

 

… Jag förstår Vårnäs modell och jag vet att de 

får in ganska mycket pengar av kommunen så 

det blir ju ungefär som en fabrik, man kastar 

sig in och många går dit och käkar upp sig 

och sen lämnar och är ute i svängen igen. 

 

Tre av respondenterna är sammantaget nöjda och positiva med sin vistelse på Vårnäs. Dessa 

tre respondenter talar om det positiva i att man fick ”diagnostisera” sig själv istället för att gå 

till en doktor som talar om vilka problem och brister man har, de talar om ett stöd från AA, 

om att de har lärt sig att hantera känslor och hur man ska reagera för att inte ta droger igen. 

Respondenterna berättar även att Vårnäs personal besatt goda kunskaper om missbruk, att det 

är bra översyn på avgiftningen och att de har god förståelse. Carina uttrycker sig på följande 

sätt avseende avgiftningen: 

 

Ja, det var helt otroligt att gå där i pyjamas i 

11 dagar och sitta där med alla andra 

patienter. Och det var god mat, ja det var 

trevligt och mycket möten, från nio på 

morgonen till elva på kvällen.  

 

 

5.1.2.1 Analys av klientens attityd gentemot behandlingsmetoden 

 

Samtliga respondenters attityd gentemot behandlingsmetoden och modellen har påverkat 

deras tid på Vårnäs och inom öppenvården. Fler respondenter har uppgett att de hade mer en 

negativ attityd än en positiv attityd gentemot behandlingsmetoden tolvsteg, AA och även mot 

behandlingshemmet. Detta kan kopplas till Clouds et. al (2008) studie som syftade till att 

undersöka för- och nackdelar som finns relaterade till personer som är aktiva i en 

tolvstegsbehandling. Clouds et. al (2008) resultat tyder, precis som i denna studie, på att 

respondenterna uppger fler nackdelar än fördelar. I följande studie undersöks inte frågan om 

för- och nackdelar utan om negativ eller positiv attityd gentemot metoden, dock anser vi att 

resultatet ändå är jämförbart med Clouds et. al resultat.  
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Clouds et. al (2008) tar även upp i sin studie att känslan av tveksamhet, ambivalens, gentemot 

tolvstegsbehandlingen kan variera i relation till t.ex. ålder. Detta resultat går även att återfinna 

i Saarnio och Knuuttilas (2003) studie som syftar till att studera riskfaktorer till avhopp hos 

missbrukare som är inskrivna på ett behandlingshem. Saarnio och Knuuttilas resultat visar på 

att de mest signifikanta riskfaktorerna till avhopp var; klientens ålder, klientens förmåga till 

förändring och klientens attityd gentemot AA och NA. De resultat som framkom från 

föreliggande studie gällande respondenternas ålder och dess attityd och känslor gentemot 

behandlingsmodellen stämmer överens med både resultaten från Clouds et. al (2008) och 

Saarnio och Knuuttilas (2003) studier. Dessa resultat tyder på att ju äldre du är desto mer 

tveksam och negativ är du gentemot behandlingsmodellen. 

 

När det gäller klienternas attityd gentemot metoden tar Saarnio och Knuttila (2003) fasta på 

att de yngre klienterna hade en bättre och mer positiv attityd än de äldre klienterna. 

Föreliggande studies resultat kan påvisa detsamma; de klienter som var mest negativt inställda 

till metoden, AA och/eller behandlingshemmet var de som var äldst i urvalsgruppen. Det kan 

även konstateras, med få undantag, att de klienter som var mest positiva gentemot metoden, 

AA och/eller behandlingshemmet var yngst i urvalsgruppen, vilket även går att koppla till 

Saarnio och Knuuttilas (2003) resultat. 

 

Resultaten som framkommit i studien visar att större delen av respondenterna har en negativ 

attityd mot tolvstegsmodellen. På grund av detta, tror vi, att en förändring kan vara svår att 

åstadkomma eftersom klienten själv måste finna sin egen motivation och den måste komma 

inifrån dem själva. Finns inte den egna drivkraften inom en människa är en behandlingsmetod 

meningslös. Den informationen klienten får utifrån t.ex. från behandlaren når inte fram till 

denne och behandlingen blir verkningslös. 

 

Systemteorin talar om att för att en förändring ska ske inom ett system eller hos ett systems 

beståndsdelar krävs det att systemet är öppet för information utifrån, t.ex. en behandling. För 

att informationen ska kunna generera en förändring krävs det att systemet anser informationen 

vara relevant och betydelsefull, detta för att förändringen ska kunna komma inifrån systemet 

självt. Det är svårt att utifrån kunna styra systemet till att åstadkomma en förändring (Moe, 

1996). 

 

 

5.1.3 Klientens levnadsförhållanden 

 

När det gäller klientens levnadsförhållanden som en faktor till avhopp gäller detta klientens 

bostadssituation, sysselsättning och sociala nätverk. Med ett ordnat boende menar vi en egen 

lägenhet eller ett hus, med sysselsättning menas en anställning, att studera eller att ha en 

praktikplats och med socialt nätverk menar vi att klient har ett gott och stort nätverk runt 

omkring sig bestående av familj, vänner och alternativt arbetskollegor eller positiva 

myndighetspersoner i form av t.ex. en samtalskontakt. De fem klienter som har haft ett ordnat 

socialt liv med egen bostad och en sysselsättning har, med ett undantag, varit kvar längst i 

behandlingen av urvalsgruppen. De resterande tre respondenterna har sämre 

levnadsförhållanden när det kommer till bostad, socialt nätverk och sysselsättning. De tre 

resterande respondenterna har, med ett undantag, lämnat behandlingen före de respondenter 

som hade bättre levnadsförhållanden. David, som har något sämre levnadsförhållanden 

gällande boende och socialt nätverk säger följande: 
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… Du har ingen chans att ordna upp saker och 

ting på Vårnäs du ska göra det efteråt och när du 

inte får någon hjälp från sociala myndigheter 

efteråt… du hamnar totalt i utanförskap. Det är 

mycket lättare att leva i ett drogat tillstånd i dag i 

Sverige än att komma ut från ett behandlingshem 

och försöka blir återanpassad till samhället.” 

 

Trots alla respondenters avhopp kan vi se att de fem klienter som har ett ordnat boende, en 

sysselsättning och ett stort socialtnätverk, både innan och efter behandling, är de som 

bibehållit sin nykterhet bäst. Av dessa fem klienter är tre helt nyktra och två missbrukar 

fortfarande i perioder. Av de resterande tre klienter som inte har haft ett ordnat boende, en 

sysselsättning eller ett brett socialt nätverk är idag samtliga inte nyktra och missbrukar alltså 

fortfarande. David, som har dåliga levnadsförhållanden gällande socialt nätverk säger följande 

om hur han själv upplever sitt sociala nätverk: ”När jag skrev in mig... inget bra, jag har 

tappat helt egentligen social förankring. Allt är akut.” 

 

Calle, som är hemlös och arbetslös säger följande om varför han lämnade 

behandlingshemmet: 

 
… Den sista gången, andra gången, jag bröt ihop 

helt totalt… Allt jag haft hade vänt mig ryggen, 

ändå försöker jag visa dem kärlek men jag får 

ingenting tillbaks... Det är bara så det är, jag lever 

i min lilla fantasivärld, att de har klippt sitt och 

varför älskar dem inte mig... Därför avslutade jag 

det.” 

 

 

Av de respondenter som har ett ordnat boende, en sysselsättning och ett gott socialt nätverk 

har två av fem haft kontakt med socialtjänsten. Av de respondenter som inte har haft ett 

ordnat boende, en sysselsättning eller ett gott socialt nätverk har i större utsträckning haft 

kontakt med socialtjänsten än de andra respondenterna. I den resterande gruppen på tre 

respondenter har två av tre kontakt med socialtjänsten idag. Av samtliga som har haft kontakt 

med socialtjänsten säger tre respondenter att denna kontakt har gjort att de känt sig 

stigmatiserade, hotade och förföljda. Calle säger följande om hur kontakten med 

socialtjänsten har fått honom att känna sig stämplad: ”… Men skiten kommer på papper och 

jag får strul för att jag är där. Det har med soc och skit att göra.” 

Anna säger följande om hur socialtjänsten inverkan har påverkat hennes tid på 

behandlingshemmet: 

 

Jag var tvungen att lämna för så länge jag var 

där fick jag inget ekonomiskt stöd. Och jag 

hade ju mina pojkar hemma hos min pappa 

och han kan ju inte betala mat och nöjen åt 

dem två i fem veckor med sin pension.  

 

5.1.3.1 Analys av klientens levnadsförhållanden 

 

Resultaten angående klientens levnadsförhållanden tyder på att dessa faktorer, positiva eller 

negativa, påverkar klientens tid på behandlingshemmet. I analysarbetet delade vi in klienterna 

i två grupper, de vi anser har bra levnadsförhållanden respektive de klienter som har sämre 
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levnadsförhållanden. Positiva levnadsförhållanden har påverkar klienterna på ett bra sätt då de 

över lag har stannat längre tid på behandlingshemmet än de med negativa eller sämre 

levnadsförhållanden. Systemteorin talar om att ett system är uppbyggt av bestämda delar och 

alla delar har en viktig betydelse, som tidigare nämnts påverkar och påverkas även alla dessa 

delar varandra i ett system (Schjödt & Egeland, 1994). Vi tolkar detta till att allt i klientens 

liv, så som boende, sysselsättning och framför allt socialt nätverk påverkar denne även under 

en behandling, både på ett behandlingshem eller inom öppenvården. Är dessa förhållanden 

ordnade och positiva ges klient större utrymme och möjlighet att enbart fokusera och 

koncentrera sig på behandlingen och sin egen förändring. Är levnadsförhållandena däremot 

negativa och dåliga byggs ytterligare press och stressfaktorer på klienten.  

 

Vårt resultat har även visat att bättre levnadsförhållanden har genererat fler nyktra klienter. 

Alla de klienter som har sämre levnadsförhållanden är idag inte nyktra eller drogfria, vilket 

kan innebära att goda levnadsförhållanden påverkar klienten positivt och kan vara en 

skyddsfaktor när det gäller att sluta missbruka. Hsers et. al (2003) studie redovisar resultat 

som tyder på att ju längre en klient stannar i behandling desto längre behåller de sin drogfrihet 

och nykterhet. Detta resultat kan kopplas till de resultat vår studie har redovisat gällande tid i 

behandling och nykterhet. Det tyder på att goda levnadsförhållanden i form av ett stabilt 

boende, en sysselsättning och ett gott socialt nätverk möjliggör och underlättar för klienten att 

bibehålla sin nykterhet och drogfrihet.  

 

Det sista resultatet gällande levnadsförhållanden uppvisar att i den gruppen med sämre 

levnadsförhållanden hade två av tre respondenter kontakt med socialtjänsten och endast två av 

fem i den andra gruppen med bättre levnadsförhållanden. Av samtliga, alltså från båda 

grupperna, som hade haft kontakt med socialtjänsten så var det tre som uttryckt att deras 

kontakt med socialtjänsten hade medfört en känsla av att bli stigmatiserad, vara förföljd och 

hotad.  

 

Vår analys av resultatet kopplat till denna teoretiska förklaring på stigmatisering ligger i att 

klienterna upplevt stigmatisering på grund av att ha haft kontakt med socialtjänsten. På grund 

av sin kontakt med socialtjänsten har klienterna upplevt både skamkänslor, utanförskap och 

rädsla. Detta tillhör den stigmatiseringsprocess som klienterna har genomgått.  

 

Stigmatisering förklaras som den process där en individ på grund av ett brott mot 

identitetsnormen definieras som annorlunda. Ett stigma förklaras som det attribut som gör att 

individen anses tillhöra en mindre tilltalande kategori människor. Individen uppfattar från 

samhället att denne inte är accepterad på grund av sitt stigma. Följden av detta icke 

accepterandet från samhället är skamkänslor då individen inte kan leva upp till sina eller 

andra förväntningar på att denne ska vara ”normal”. Dessa skamkänslor förstärks i relation till 

”normala” i samhället (Goffman, 2011).  

 

 

5.1.4 Eftervård 

 

Resultaten visar på att fyra av åtta respondenter inte har blivit erbjudna någon eftervård efter 

deras avhopp från tolvstegsbehandlingen. En av åtta respondenter, Berit, valde att hoppa av 

öppenvårdsbehandlingen i eftervårdsprocessen då detta inte längre gav henne någonting. Berit 

säger följande om eftervården i öppenvården: ”… Det var gruppsamtal med en före detta 

missbrukare som terapeut och det var väldigt oproffsigt.”  
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Tre av åtta respondenter talar om en vetskap om brister i eftervården. De uttrycker att den 

möjligheten försvinner när man väljer att hoppa av, dock menar de även på att eftervården 

man skulle bli erbjuden vid genomförd behandling inte heller är av god kvalitet. Bertil svarar 

följande på frågan om han har blivit erbjuden någon eftervård: ” Det var meningen att jag 

skulle när behandlingen var slut, så jag hade redan anmält mig till eftervård men eftersom 

jag inte fullgjorde behandlingen så stod inte den dörren öppen.”  

Anna säger följande om vad som behövs för att genomgå och klara av en behandling och 

uttrycker även sina känslor kring eftervård:  

 
Ja alltså själva behandlingen klarar man för den 

är så jäkla bra, avgiftningen är så jäkla bra. Ingen 

plågas och skriker, det är bra översyn och bra 

kunskaper om missbruk. De vet att man inte kan 

sluta helt tvärt med tabletter t. ex utan det måste 

ske med översikt av sjuksköterska. Kunskapen är 

det främsta för att man ska klara av det. Det som 

brister är eftervården och hemkomsten, det är där 

det smäller sen. 

 

Även David talar om brister i eftervården. Han menar att, precis som Anna, att behandlingen i 

sig är bra men det är i eftervården många brister och faller tillbaka. David talar även om 

svårigheten att återanpassa sig till samhället igen efter att ha varit på behandling. Han menar 

att återanpassningen och eftervården är ett steg som ofta missas. Anna uttrycker följande om 

att hon inte har blivit erbjuden någon eftervård: ”Soc tror att om man har varit på behandling 

så är man botad, soc vet ingenting om det här, de har blivit inbjudna till behandlingshemmet 

men det är ingen som har kommit. De har inte visat något intresse.”  

 

Fyra av åtta respondenter blev erbjudna någon form av eftervård, t.ex. i form av 

kvinnoprogram, samtalskontakter och självhjälpsgrupper så som AA . Trots erbjudandet om 

eftervård i någon form valde samtliga av respondenterna att inte använda sig av detta verktyg. 

Två av dessa fyra respondenter har valt att inte använda sig av AA som eftervård då dessa två 

fortfarande missbrukar och de talar både om skuld- och skamkänslor då de vet att personerna i 

AA-grupperna kämpar för att hålla sig nyktra. Calle säger följande om sina känslor kring AA 

som eftervård:  

 

… Jag går dit och tar mig en kaffe och sitter 

och snackar lite med gubbarna. Jag vet inte, 

jag går dit och säger hej hej men det svider 

när jag vet att jag har druckit. Jag vet att de 

här kämpar, mitt eget samvete, det gnager det 

gör det. 

 

5.1.4.1 Analys av eftervård 

 

Resultaten gällande eftervård tyder på att hälften av respondenterna har blivit erbjudna 

eftervård och resterande respondenter har inte blivit erbjudna någon eftervård. En av 

respondenterna, Berit, valde att hoppa av öppenvårdsbehandlingen i eftervårdsprocessen då 

hon ansåg att denna var oprofessionell. Tre av åtta respondenter talar om brister i eftervården 

och att det är där hela behandlingen brister. De talar om att vetskapen om att eftervården har 

brister påverkar deras tid på behandlingen, dock inte på så sätt att detta resulterar i ett direkt 

avhopp. De respondenter som har blivit erbjudna eftervård har samtliga valt att tacka nej till 
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denna då de flesta känt att de inte behövt eller velat ha den hjälp som har erbjudits, t.ex. 

samtalskontakt eller självhjälpsgrupper. En respondent talar om svårigheterna att återanpassas 

till samhället och att detta steg samt eftervården ofta missas.  

 

Blomqvist (1999) talar i sin forskning om resultat som visar på att det går att finna en varaktig 

lösning på svåra missbruksproblem och att det finns många vägar ut ur ett missbruk. 

Resultaten visar även på att fungerande hjälpinsatser borde utgå ifrån den enskilde individens 

behov och egna förutsättningar samt att den hjälp som missbrukare får borde vara långsiktigt 

och inte tidsbegränsad. Blomqvists (1999) resultat kan kopplas till de resultat som 

föreliggande studie har fått fram gällande eftervård. Blomqvist talar om en långsiktigt och 

individuell behandling som borde utgå ifrån den enskildes behov och detta har ingen av 

respondenterna upplevt, alltså är detta något som saknas för våra respondenter. Vi anser att 

avsaknaden av detta kan påverka respondenterna negativt och att det även upplevas som 

stressande och pressande. Vetskapen om att eftervården är bristande samt att den kanske inte 

erbjuds alls kan alltså, tror vi, påverka respondenterna negativt och även påverka till ett direkt 

avhopp.  

 

Resultaten som framkommit i vår studie gällande eftervård kan även kopplas till 

systemteorins tankar kring stödsystem. Dessa stödsystem är människan beroende av för att 

kunna fungera och leva ett tillfredsställande liv. Formella stödsystem så som kontakter med 

myndigheter och professionella är ett av de viktigaste stödsystemen (Payne, 2002). En 

avsaknad av detta stödsystem i form av t.ex. professionella samtalskontakter, boendestöd, 

praktisk hjälp i hemmet och kontaktperson i ett efterskede tror vi kan påverka hur klienten 

klarar av sin behandling.  

 

Denna brist på eftervård skulle kunna härledas till det faktum att behandlingshemmet Vårnäs 

har öppet intag, vilket innebär att klienterna har skrivit in sig själva utan beslut från 

socialtjänsten. Samtliga respondenter i denna studie har valt att skriva in sig via öppet intag. 

Vid inskrivning via öppet intag innefattar inte detta någon behandlingsplan där eftervård 

ingår. Dock erbjuder Vårnäs, vid fullföljd behandling, vissa återträffar som kan anses som en 

form av eftervård. Det finns även möjlighet att förlänga sin behandling, dock innebär detta att 

man måste ha genomgått hela behandlingen. Sammanfattningsvis erbjuds alltså ingen 

planerad eftervård vid öppet intag samt försvinner möjligheten till eftervård vid ett avhopp. 

Detta ser vi som en brist i behandlingen.  

 

 

5.2 Könsskillnader mellan avhoppsfaktorer 

 
Resultaten gällande könsskillnader har visat sig vara få. De få resultat som framkom var 

gällande kontakt med formella stödsystem så som socialtjänsten.  

 

5.2.1 Kontakt med formella stödsystem 

 

Det enda resultat som framkom gällande könsskillnader var det faktum att fler kvinnor, tre av 

fyra, har kontakt med formella stödsystem i form av socialtjänsten. Dock är inte denna 

kontakt alltid upplevd som positiv. Kontakten med socialtjänsten berodde, för två av 

kvinnorna, på att de dels behövde ekonomiskt bistånd men även på grund av att de har barn 

som var aktuella hos socialtjänsten. En av fyra män har kontakt med formella stödsystem i 

form av socialtjänsten vilket alltså är färre och på så sätt en skillnad. Resterande män har inte 
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heller kontakt med några andra formella stödsystem. Daniella säger följande om sin kontakt 

med socialtjänsten, ett formellt stödsystem:  

 
Inte bra! Jag har känt mig lite förföljd, på något 

vis. Det har lagts lite för mycket energi på mig 

eftersom min son har en pappa som också är 

missbrukare, fast han håller på med knark och 

alkohol. Jag vet inte, jag tycker att de har varit lite 

hårda mot mig. Ja, det tycker jag. 

 

 

Ytterligare ett resultat som kan kopplas till det faktum att fler kvinnor har kontakt med 

formella stödsystem är att det är fler kvinnor än män som idag är nyktra.  

 

5.2.1.1 Analys av kontakt med formella stödsystem 

 

Som tidigare resultat visat är stöd i alla former en viktig beståndsdel när det gäller att stanna 

kvar i behandling samt att bibehålla sin nykterhet. Kontakten med formella stödsystem 

behöver inte uppfattas som ett stöd från klientens håll utan kan även, som två kvinnliga 

respondenter uppgett, kännas som ett hot och en press. Dessa känslor kan även bidra till att 

man behåller sin nykterhet. Alltså kan detta resultat gällande könsskillnader även belysa det 

faktum att stöd och kontakt med t.ex. socialtjänsten, oavsett form, ger en bättre förutsättning 

och möjlighet att fortsätta vara nykter. På grund av könsskillnaden i kontakt med stödsystem 

kan vi alltså se ytterligare en könsskillnad som är kopplad till nykterhet.  

 

Ovanstående resultat tyder alltså på en könsskillnad när det gäller kontakt med formella 

stödsystem så som t.ex. socialtjänsten. Det är fler kvinnor än män som har kontakt med 

formella stödsystem över lag, inte enbart socialtjänsten. Resultatet tyder även på att fler 

kvinnor än män har kunna behålla sin nykterhet och detta kan bero på kontakten med formella 

stödsystem då tidigare resultat även visat på vikten av ett stort stödnätverk.  

 

Systemteori talar, som tidigare nämnts, om vikten av dessa stödsystem och om hur viktiga de 

är för att leva ett tillfredsställande liv. Bristen på stödsystem kan bero på många olika saker, 

några av anledningarna kan vara att systemet saknas, att individen inte har kunskap om att det 

finns, att systemet inte längre ställer upp eller att två av systemen ligger i konflikt med 

varandra (Payne, 2002). Bristen på kontakt med formella stödsystem hos männen tror vi kan 

bero på kunskapsbrist och deras egen upplevelse om att de inte behöver en sådan form av 

stöd. Payne (2002) skriver även att det inte behöver vara varken individen eller omgivningen, 

alltså t.ex. de formella stödsystemen, som utgör problemet utan att det kan vara samspelet 

dem emellan som är problematiskt. Detta skulle kunna vara anledningen till varför färre män 

än kvinnor tar kontakt eller har kontakt med formella stödsystem.  

 

Systemteorins syn på förändring säger att ett system inte enbart kan förändra en beståndsdel 

av systemet för att sedan ”stoppa” tillbaka det in i systemet. Systemet som helhet måste 

förändras för att förändringen ska bli hållbar och långvarig (Petitt & Olson, 2002). Detta 

tolkar vi som att ett formellt stödsystem i form av t.ex. boendestöd, kontaktperson eller 

samtalskontakt kan vara högst nödvändigt för att kunna bibehålla förändringen, alltså 

nykterheten. På grund av männens brist på kontakt med formella stödsystem och därmed även 

bristen på hela systemets förändring blir deras nykterhet mer kortvarig än kvinnornas.  
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6. Slutdiskussion 

 
Under kommande avsnitt kommer resultat och metod att diskuteras och även kritiseras. 

Resultatet kommer att diskuteras i förhållande till socialt arbete, samhällsperspektiv, tidigare 

forskning och teori.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 
Den första frågeställningens syfte var att försöka ta reda på vilka faktorer som påverkar att en 

klient hoppar av en tolvstegsbehandling. De faktorer som framkom i resultatet var; klientens 

stöd i omgivningen, klientens attityd gentemot behandlingsmetoden, klientens 

levnadsförhållanden och saknaden av eftervård. Dessa fyra faktorer var det vi kunde se att de 

flest respondenter hade gemensamt för deras avhopp. Med begreppet stöd avses närvaron av 

familj, vänner och eventuellt professionella som finns tillgängliga som stöd för klienten. När 

det gäller den första faktorn om klientens stöd i omgivningen upptäcktes att de allra flesta 

respondenter hade en mycket bristfälligt eller inget stöd alls runt omkring sig. Vi kunde även 

se att de respondenter som hade ett bättre och mer stadigt stöd i sin omgivning hade klarat av 

att hålla sig nyktra längre eller endast missbrukar i perioder efter sin tid på behandlingen. För 

två av respondenterna har bristen på stöd genererat i ett direkt avhopp från behandlingen och 

detta tror vi beror på bristen på handlingskraft som stöd faktiskt ger. Vi tror även att bristen på 

stöd påverkar klientens motivation till att vara kvar i behandlingen. Om stödet är bristfälligt 

eller nästan obefintligt ser vi det som en stor svårighet att kunna klara av en 

missbruksbehandling.  

 

När det gäller stöd från professionella är det några få respondenter som har haft kontakt med 

socialtjänsten. Att ha kontakt med socialtjänsten, tror vi, kan vara ett tveeggat svärd där det 

både fungerar som ett stöd och som en hotbild, som ett par respondenter har uttryckt. Precis 

som Payne (2002) anser vi att stödsystem är något som en människa är beroende av, speciellt 

när denne ska genomgå en missbruksbehandling. Respondenterna har uppgett att 

socialtjänsten inte har fungerat som ett positivt stöd utan som ett hot och detta anser vi vara 

mycket allvarligt. Det är viktigt att granska vilken typ av kontakt respondenterna har haft med 

socialtjänsten och samtliga respondenter har endast haft kontakt med socialtjänsten gällande 

ekonomi och barn. Detta påverkar klienterna negativt då kontakten inte har gått ut på att 

stödja och hjälpa respondenten gällande sitt missbruksproblem. Kontakten med socialtjänsten 

har istället blivit ytterligare ett stressmoment för respondenterna när de ska genomföra sin 

behandling.  

 

Stödet från både informella och formella stödsystem kan se annorlunda ut i andra länder 

jämfört med Sverige. Detta kan bero på skillnaderna gällande välfärd och även olikheterna 

gällande sammanhållning i familjen och släkten. På grund av att Sverige är en väl utformad 

välfärdsstat menar vi att sammanhållningen och stödet från familj och vänner är mindre än i 

många andra länder där det är vanligt att t.ex. äldreomsorg sker inom familjen. Dock förklarar 

inte detta resonemang varför det formella stödet upplevs så bristfälligt. Det bristfälliga stödet 

från socialtjänsten skulle kunna bero på respondenternas egen upplevelse av relationen till 

socialtjänsten. Det skulle i själva verket kunna vara så att stödet finns men respondenterna 

upplever det inte så eller har svårt att ta emot stödet. 

 

Den andra faktorn som framkom i resultatet visar på att klientens attityd gentemot 

behandlingsmetoden påverkar behandlingsresultatet. Ingen av respondenter har fått beslut från 
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socialtjänsten gällande missbruksbehandling utan alla har skrivit in sig via öppet intag 

förutom en som fick behandling istället för att avtjäna ett fängelsestraff. Då sju av åtta 

respondenter har tillhört samma län har Vårnäs behandlingshem varit det enda alternativet då 

detta behandlingshem är det enda i länet som har möjlighet att bistå med öppet intag. Öppet 

intag innebär att klienten själv kan ringa eller kontakta behandlingshemmet och på så sätt få 

en plats där. Detta har inneburit att respondenterna inte har kunnat välja något annat 

behandlingshem med någon annan behandlingsmetod, vilket i sin tur har genererat ett relativt 

stort missnöje bland respondenterna gällande metoden. Resultatet har visat att fem 

respondenter talar om en negativ bild om tolvstegsprogrammet, där de uppger att 

behandlingen är för strikt, hård och mastig. Respondenterna har även tagit upp motsatsen; att 

det fanns för mycket ledig tid mellan aktiviteterna och föreläsningarna. En av respondenterna, 

som genomförde sin behandling inom öppenvården i ett annat län, talar om att metoden är 

sektliknande och att hon kände att hennes enda syfte var att värva fler personer till AA. 

Ytterligare en respondent talar om att han kände sig avskärmad på Vårnäs och att 

behandlingen är för kort.  

 

Vi tror att det faktum att Vårnäs är det enda behandlingshem i länet som har möjlighet att ta in 

personer via öppet intag minskar det individfokus som Blomqvist (1999) anser vara så viktigt 

för att en behandling ska lyckas. Blomqvist anser även att det är en långsiktig behandling som 

är den mest effektiva. Denna åsikt delar vi och precis som respondenterna själva uttrycker 

anser vi att behandlingen är aningen för kort. Detta kan jämföras med Clouds et.al (2008) 

forskningsresultat som tydde på att det fanns en större tveksamhet gentemot att medverka i en 

tolvstegsbehandling ju äldre man var och detta resultat kan även återses i denna studie. 

Clouds et.al (2008) studie uppvisade även att det var fler respondenter, som över lag, hade en 

mer negativ attityd gentemot tolvstegsmetoden och även detta resultat går att återkoppla till 

föreliggande studie. Vi tror att det är fler äldre än yngre som har en mer negativ attityd 

gentemot metoden för att yngre klienter har en större tilltro till behandling över lag. De yngre 

respondenterna har inte genomgått lika många behandlingar som de äldre hade och vi tror att 

detta påverkar både attityden och motivationen. Den främsta anledningen till att 

respondenterna har hoppat av när det gäller sin attityd gentemot metoden anser vi bero på de 

bristfälliga valmöjligheterna som finns i länet om man vill skriva in sig via öppet intag.  

 

Valmöjligheterna i just detta län är bristfälliga om man vill skriva in sig på en behandling via 

öppet intag. Varje län i Sverige har en viss möjlighet till att göra upp en egen struktur och 

uppbyggnad av missbruksvården, dock ska detta inte påverka att vården, hjälpen och 

insatserna blir orättvisa eller annorlunda beroende på vilket län du tillhör. Då 

valmöjligheterna i detta län påverkar utkomsten av behandlingen för vissa på Vårnäs kan det 

vara av vikt att se över hur strukturen för missbruksvården ser ut och om det finns några 

förbättringar som kan göras. Det skulle till exempel vara positivt att ytterligare ett 

behandlingshem använder sig av öppet intag, då detta främjar konkurrensen och då ökar 

valmöjligheterna vilket skulle kunna resultera i att fler behandlingar fullföljs.  

 

Den tredje faktorn som vi fann som en anledning till respondenternas avhopp var klientens 

levnadsförhållanden. Med levnadsförhållanden avses boende, en sysselsättning och socialt 

nätverk. Vid analysen av resultatet upptäcktes två tydliga grupperingar bland respondenterna. 

Vi kunde se att det fanns en grupp där levnadsförhållandena var bra och en grupp där 

levnadsförhållandena var sämre. Med bra levnadsförhållanden menar vi ett ordnat och stabilt 

boende, någon form av sysselsättning och ett gott och stort socialt nätverk. Några 

respondenter från den gruppen med sämre levnadsförhållanden uppgav att bristen på deras 

sociala nätverk och deras bristande bostadssituation påverkade dem medans de var på 
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behandling. Resultaten visade att den gruppen med bra levnadsförhållanden hade stannat 

längre i behandling än den gruppen med sämre levnadsförhållanden. Detta tror vi beror på att 

de klienter som ingår i gruppen med en bra livssituation lättare kan fokusera på behandlingen 

och ta till sig dess innehåll. Den gruppen med sämre livssituation har svårare med detta då det 

finns fler stress- och pressfaktorer utifrån som blir störande i behandlingen. Av resultaten 

kunde det även utläsas att de som stannat längre i behandling hade behållit sin nykterhet 

längre. Forskning som tyder på samma resultat som nämnts ovan är Hsers et.al (2003) studie 

som visar att ju längre en klient stannar i behandling desto längre kan denne behålla sin 

nykterhet. Sammantaget kan vi se att goda levnadsförhållanden fungerar som en skyddsfaktor 

för klienten när denne ska genomgå en missbruksbehandling. Även sämre 

levnadsförhållanden kan fungera som en riskfaktor i behandling då, som tidigare nämnts, 

detta endast orsakar stress och press för klienten.  

 

Gällande klientens levnadsförhållanden och den påverkan de har på behandlingsutkomsten 

vore det en fördel om myndigheter, behandlingshem och de som utför hjälpinsatserna kunde 

samarbeta och samordna sitt arbete bättre. Att enbart bistå med en missbruksbehandling 

räcker inte i dagens samhälle. Då det framkommit att sämre levnadsförhållanden agerar som 

en riskfaktor i behandling vore det positivt, även om detta är svårt att uppnå, om insatserna 

var mer inriktade på klienten som helhet. Helhetsperspektivet borde innefattas av behandling 

såväl som boende, sysselsättning och praktiska hjälpbehov.  

 

Den fjärde faktorn som uppgavs som en anledning till avhopp från tolvstegsbehandlingen var 

bristen på eftervård. Hälften av respondenterna blev inte erbjudna någon eftervård och den 

resterande halvan blev erbjudna eftervård främst i form av självhjälpsgrupper så som AA, 

men samtliga valde att inte ta emot den. AA är dock inte någon organiserad eftervård utan 

rekommenderas som fortsättning efter behandlingen. Att använda sig av AA som stöd efter en 

behandling kan, anser vi, ge ett stort stöd och mycket positivitet och kan även fungera som en 

form av eftervård trots att den ej är organiserad eller planerad. De som valde att tacka nej till 

självhjälpsgrupper var klienter som inte var nyktra och de resonerade kring skuld- och 

skamkänslor som uppkom i samband med att de inte var nyktra. De kände att de inte med gott 

samvete kunde använda sig av till exempel AA när de var berusade. Några respondenter 

uppgav att de redan på förhand vet att den eftervård som erbjuds är av dålig kvalitet och de 

uppgav även att möjligheten till eftervård, som erbjuds av Vårnäs, försvann vid ett avhopp. 

Många talar om att de är medvetna om brister i eftervården och att det är ett steg som ofta 

missas, vilket i sin tur genererar fler återfall. Respondenterna berättar även om hur svårt det är 

att återanpassas till samhället efter att ha varit på behandling och att detta är något de behöver 

hjälp med. Vi tror att detta resultat kan bero på det faktum att ingen av respondenterna har fått 

beslut från socialtjänsten gällande missbruksvård och då ingår ingen planerad eftervård. 

Något som kan vara värt att notera är att det efter avslutad behandling, oavsett om man har 

hoppat av eller genomfört hela, är viktigt att man kommer hem till ordnade förhållanden med 

en tydlig planering. Dock kan detta vara svårt när socialtjänsten inte är inkopplad i 

behandlingen. Detta ser vi som en svårighet med att ha öppet intag till behandlingshem, även 

om det för många innebär en räddning.  

 

Det står i § 30 LVM att socialnämnden aktivt ska verka för att den enskilde efter avslutad 

behandling får bostad, sysselsättning samt personligt stöd, detta för att varaktigt kunna 

komma ifrån sitt missbruk (Norström & Thunved, 2009). Trots att denna inrådan gäller lagen 

om vård av missbrukare anser vi att detta även borde genomsyra behandling i öppenvården 

samt behandling som sker på behandlingshem med öppet intag så som Vårnäs. Detta skulle 

kunna resultera i fler avslutade behandlingar samt längre nykterhet hos klienterna, vilket i sin 
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tur genererar färre samhällsproblem och det skulle även gynna arbetsmarknaden samt att 

klienternas liv skulle berikas betydligt. 

 

Den andra frågeställningen syftade till att se om det fanns några könsskillnader gällande 

avhoppsfaktorer. Resultatet gällande denna frågeställning tydde på att den enda skillnaden 

som fanns var avsaknaden av kontakt med formella stödsystem så som socialtjänsten. Det var 

flest kvinnor i denna studie som hade haft kontakt med socialtjänsten, endast en man har haft 

denna kontakt. Det skiljde sig även i typ av kontakt med socialtjänsten då mannen hade det av 

ekonomiska skäl och kvinnorna hade det på grund av barnen, ekonomi och/eller psykologiskt 

stöd. Vid närmare analys kunde vi se att de kvinnor som har barn och har kontakt med 

socialtjänsten, hade alla en tidigare partner i form av barnen far som även han missbrukade 

eller på annat sätt inte kunde vara närvarande som förälder. De två kvinnliga respondenterna 

som hade kontakt med socialtjänsten på grund av sina barn upplevde både att denna kontakt 

enbart var negativ och hotfull. Detta tror vi kan bero på, precis som Trulsson (2003) 

beskriver, att missbrukande kvinnor utvecklar en strategi för att skydda sig ifrån 

myndigheternas möjlighet till kontroll då de alltid har försökt leva upp till samhällets krav. 

Dessa kvinnor ser enbart socialtjänsten som en kontrollmyndighet och att kontakten med dem 

innebär ett reducerande av kvinnans moderskap.  

 

Att det är fler kvinnor än män, i denna studie, som har kontakt med socialtjänsten kan i grund 

och botten bero på den idealbild som finns kring kvinnan. Kvinnan ska vara en ordentlig, 

moderlig, kvinnlig och samlad mamma. Kvinnan ska vara en förebild för barnen och helst inte 

befatta sig med varken tobak eller alkohol. Då denna press finns på kvinnor i samhället skapas 

skuld- och skamkänslor när detta raseras till exempel i form av ett missbruk. Då dessa känslor 

finns hos kvinnan tillsammans med en känsla av att ha misslyckats tror vi att benägenheten att 

söka hjälp är större hos kvinnor än hos män, där dessa stress- och pressfaktorer inte finns lika 

uttalade. Det kan även vara så att kvinnor över lag, oavsett om man är mamma eller inte, har 

en större benägenhet att visa sina svagheter och sitt behov av hjälp. Då det även finns en 

idealbild kring mannen där svaghet och behov av hjälp inte ingår i bilden, kan även detta 

påverka män att inte ta kontakt med olika former av stödsystem, formella eller informella. Då 

idealbilderna både för män och kvinnor ser aningen annorlunda ut beroende på vilket land du 

befinner dig i anser vi även att det skulle kunna finnas vissa geografiska skillnader gällande 

detta resultat. Kvinnans ställning i Mellanöstern är väldigt olik den i Norden och även 

idealbilden ser annorlunda ut. Benägenheten att som kvinna söka hjälp för missbruk där tror 

vi är betydligt mindre än här i Norden då den kvinnliga idealbilden kanske inte tillåter att 

kvinnan är så öppen med sina svagheter. Dock är detta endast spekulationer, reflektioner och 

tankar. 

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att anledningen till varför en klient hoppar av en 

tolvstegsbehandling är väldigt individuell samtidigt som vi kan se mönster och faktorer som 

påverkar mer än andra. Det är värt att poängtera att de faktorer som framkommit är talande 

för det rådande samhället gällande tankar och förklaringsmodeller inom socialt arbete. Det är 

viktigt med ett individfokus, att inta ett helhetsperspektiv, att se till att det finns ett bra och 

stabilt stöd runt klienten, att det finns en väl planerad eftervård som klienten kan komma hem 

till. Det är viktigt för klienten att denne har få riskfaktorer, såsom ensamhet, bristfälligt 

nätverk, hemlöshet och avsaknad av aktivitet. Klienten behöver även ha många 

skyddsfaktorer runt omkring sig, en planering som kan innefatta social samvaro, daglig 

verksamhet, stöd av kontaktperson samt fortsatt behandling. De slutsatser vi kan dra gällande 

könsskillnaderna är att de är få och svåra att se några mönster i när det är så få respondenter 

som deltar. Dock anser vi att det resultat som framkom var relativt väntat. De faktorer och 
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könsskillnader som presenterats här är inte generaliserbara då antal respondenter är för få, 

men vår åsikt är att resultatet ändå är viktigt och talande för vad som faktiskt saknas i dagens 

missbruksvård.  

 

6.2 Metoddiskussion 

 
Denna uppsats syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar att klienter avbryter sin 

tolvstegsbehandling samt att se om dessa faktorer skiljer sig åt beroende på vilket kön man 

tillhör. Utifrån detta syfte formulerades två frågeställningar och dessa var; vilka faktorer finns 

det för klienters avhopp inom tolvstegsbehandling? Skiljer sig faktorerna åt beroende på 

vilket kön man tillhör? För att besvara dessa frågeställningar valdes en kvalitativ metod som 

ansats med intervjuer som verktyg. En kvalitativ ansats valdes då syftet var att beskriva 

respondenternas egna upplevelser och vilka subjektiva avhoppsfaktorer som fanns samt att se 

om detta skiljde sig åt mellan könen.  

 

Urvalet som gjordes till denna studie utgick från behandlingshemmet Vårnäs och tidigare 

klienter som valt att hoppa av behandlingen. Då det råder sekretess på personuppgifterna var 

det Vårnäs personal som var tvungen att ta den första kontakten med respondenterna. Kraven 

på urvalet var att det skulle vara fyra män och fyra kvinnor samt att alla respondenterna skulle 

ha hoppat av från en påbörjad behandling. Utifrån dessa krav kunde Vårnäs själva välja ut åtta 

respondenter till studien. En kritik mot denna urvalsprocess är att Vårnäs på detta sätt hade en 

form av makt att själva välja ut de respondenter som skulle vara med i studien. Då det var 

behandlingshemmets tidigare klienter som skulle vara med i studien och studien syftade till 

att se varför klienterna hoppade av blev urvalsprocessen aningen jävig. Dock finns ingen 

anledning att misstro Vårnäs personal i denna urvalsprocess och resultaten visar ingen 

antydan på att urvalet är partiskt, men det är en viktig kritik att framföra. Urvalet hade inte 

kunnat genomföras på något annat sätt då det inte går att kringgå sekretessen. 

 

Intervjuerna genomfördes via telefon då de flesta respondenter bodde utspridda över ett stort 

geografiskt område, intervjuerna valdes även att genomföras via telefon då detta sparade tid. 

En nackdel med att intervjua via telefon är att det kan vara svårt för intervjuaren att få fram 

rika och detaljerade beskrivningar av det respondenten säger (Kvale & Brinkman, 2010). 

Dock fanns en medvetenhet om detta och hade innan prövat intervjuguiden genom två 

provintervjuer där vi kom fram till att frågorna var ställda på ett sådant sätt att tydliga och 

deskriptiva beskrivningar kom fram ändå.  

 

Kritik som kan riktas mot studiens interna validitet är den ovetskap om respondenternas 

nykterhet vid intervjutillfället. Då samtliga respondenter har en bakgrund som missbrukare 

kan en kritik riktas mot att använda sig av telefonintervjuer. Då respondenterna har varit eller 

är missbrukare kan det, över telefonen, vara svårt för intervjuaren att avgöra om respondenten 

är nykter. Skulle respondenten vara onykter vid intervjutillfället skulle detta påverka svaren 

och validiteten väldigt mycket och materialet skulle inte kunna användas. Detta skulle även 

påverka reliabiliteten i studie, det vill säga studien tillförlitlighet. Att genomföra en intervju 

med en onykter respondent hade påverkat reliabiliteten mycket negativt, den hade då kunnat 

redovisas som mycket låg. Då det fanns en medvetenhet om detta var vi ytterst lyhörda och 

uppmärksamma vid intervjutillfället och ingen av respondenterna verkade, enligt vår 

subjektiva upplevelse, vara onykter. Alla respondenter tillhörde en målgrupp som stämde 

överens med syftet och då vi inte ansåg någon vara onykter vid intervjutillfället anses inte 

heller den interna validiteten har påverkats.  
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Ett etiskt dilemma som uppstod under genomförandet av studien var det faktum att 

respondenterna, vid intervjutillfället, var medvetna om att studien och dess resultat skulle 

återkopplas till behandlingshemmet då studien var genomförd. Detta tror vi kan ha påverkat 

hur respondenterna svarade på vissa frågor gällande behandlingen och behandlingshemmet 

samt hur öppna de vågade vara. Eftersom urvalsprocessen gick till som den gjorde var Vårnäs 

personal medvetna om vilka som ingick i studien och konfidentielliteten sjönk, dock hade inte 

urvalet kunnat ske på något annat sätt. Trots det etiska dilemmat gällande svårigheten för 

respondenterna att vara öppna i intervjun kan det i resultaten och analysen av materialet inte 

återses att urvalet och denna vetskap har gjort respondenterna partiska eller mindre öppna 

eller mindre kritiska.  

 

6.3 Förslag till ny forskning 

 
Som en fortsättning på det arbete vi nu har gjort skulle det vara intressant att undersöka varför 

det är fler kvinnor än män som har kontakt med socialtjänsten. Det skulle även vara intressant 

att se hur denna kontakt skiljer sig och hur det påverkar både kvinnorna och männen i sina 

respektive könsroller. Ytterligare förslag på ny forskning skulle kunna vara att genomföra 

samma studie med samma syfte och frågeställningar men att respondenterna är personer som 

har fått ett beslut om missbruksvård från socialtjänsten där planeringen är mer individuell och 

där eftervården ingår som en del i behandlingen. Där skulle det vara intressant att se om 

eftervården åter igen anses vara en faktor till avhopp eller om denna anledning kan förkastas. 

 

Det hade även varit givande att se vilka resultat en studie med samma syfte och 

frågeställningar hade fått om man intervjuat respondenter från ett behandlingshem med en 

annan behandlingsmetod till exempel miljöterapi. Forskningsaspekten i detta kan vara att 

ännu djupare försöka se vilka påverkansfaktorer det finns till avhopp inom missbruksvård och 

att med en annan behandlingsmetod och fler respondenter kanske kunna se ett mer 

generaliserbart resultat. 
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Bilagor 

 
Intervjuguide 

 
- Kort presentation av oss 

Etik 

Vi informerar respondenterna om de forskningsetiska riktlinjerna som rör konfidentiellitet, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet och de får även information om att deras medverkan är 

frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. De kommer även att få 

information om att det inspelade materialet senare kommer att förstöras. 

 

 

Bakgrundsfrågor  

 

- Kön 

- Ålder 

- Civilstånd/familjesituation 

- Hur såg din bostadssituation ut innan du kom till Vårnäs? 

- Hur ser din bostadssituation ut idag? 

- Sysselsättning 

 

- Hur gammal var du första gången du använde droger?                                                                    

Hur många gånger har du varit på behandlingshem? 

 
Frågor rörande behandlingen  

 
- Var Vårnäs ditt förstahandsval gällande behandling? 

 

- Vad fick dig att vilja påbörja en behandling på Vårnäs?  

 

- På vilket sätt kom du i kontakt med Vårnäs? 

 

- Skrevs du in via öppet intag eller fick du ett beslut från socialtjänsten?  

 

- Hur lång tid var du där? 
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- Vilka förväntningar hade du på Vårnäs innan du kom dit?                                                                       

På vilket sätt infriades dem/eller inte?  

 

- Beskriv din tid/upplevelser på Vårnäs. 

 

- Var du motiverad till förändring när du påbörjade din behandling? 

Varför/varför inte? 

 

 

- Hur såg ditt sociala nätverk ut vid inskrivningen/vilka personer i din omgivning stod 

dig närmast vid inskrivningen? 

Familj 

Vänner 

Myndighetspersoner 

 

- Vilka kunskaper hade du om AA/NA och 12-stegsbehandling innan du kom till 

Vårnäs? 

 

- Vilken attityd hade du gentemot AA/NA och 12-stegsbehandling innan du kom till 

Vårnäs? 

Har detta förändrats efter din tid på Vårnäs? 

- Har du idag någon kontakt med AA/NA?                                                       

Varför/varför inte? 

  
- Vad står du idag när det gäller ditt missbruk?  

 

- Hur länge har du missbrukat? 

 

- Missbrukar du fortfarande?  

 

-  Om drogfri, hur lyckades du ta dig ur ditt missbruk?  

 

-  Hur länge har du varit drogfri?  

 

- Vad skulle du säga skulle vara av största betydelse för att man skulle kunna klara av 

en behandling?                                                                                                                          

Känner inte du att du blivit erbjuden det?                                                                                

Varför då tror du?  
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- Vad fick dig att ta beslutet att avsluta din behandling på Vårnäs?                                                                                 

Var det någon särskild anledning eller anledningar som ledde fram till det beslutet?  

 
- Skulle du kunna åka tillbaka till Vårnäs?                                                                      

Varför/Varför inte? 

 

- Skulle du kunna tänka dig behandling igen?                                                                 

Varför/Varför inte?  

 
- Har du blivit erbjuden någon annan hjälp efter Vårnäs?  

 

- Hur skulle du själv beskriva din erfarenhet med socialtjänsten?  

 

 

 

Frågor rörande kön 

 

- Hade du ett fast förhållande när du påbörjade din behandling? 

 

Om ja, kan du beskriva hur relationen såg ut? 

 

Om ja vid relation, missbrukade din partner också? 

Åkte han/hon också på behandling när du gjorde det? 

Har hon/han fullföljt behandlingen? 

 

- Hade du barn vid inskrivningen på Vårnäs? 

Om ja, hur såg relationen ut mellan er innan du startade behandlingen? 

 

- Hur gamla var dina barn när du blev inskriven på Vårnäs?  

 
- Hur ser din familjekonstellation ut idag? 

 

- Har din familj varit ett stöd för dig?                                                                                                    

På vilket sätt?  

 
- Har du fått stöd från någon annan?                                                                                                             

På vilket sätt? 
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- Tror du att samhället ser olika på manliga/kvinnliga missbrukare? 

Om ja. På vilket sätt? 

Har du påverkats av detta? I så fall, hur? 

 
 
 
 
Avslutande frågor 

 

- Vill du tillägga någonting? 

- Får vi återkomma vid behov? 

- Du får gärna höra av dig om du undrar någonting. 

- Tack så mycket för din medverkan! 
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Missivbrev 

 

 
                                                                                                         Västerås, den 31 mars 2011 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, 

ohälsa och rehabilitering vid Örebro universitet/Mälardalens högskola.  

Som självständigt examensarbete (c-uppsats) på termin 6 ska vi göra en undersökning om 

vilka faktorer som påverkar att klienter avbryter sin tolvstegsbehandling samt att se om dessa 

faktorer skiljer sig åt beroende av vilken kön man tillhör.  

 

Om detta ämne vill vi göra en intervju med dig. Intervjun som sker via telefon kommer att 

spelas in och beräknas ta ungefär 40 minuter. Examensarbetet är planerat i enlighet med 

forskningsetiska regler, vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta 

din medverkan. Du kommer vara konfidentiell och ditt namn kommer inte nämnas i vår 

undersökning. Intervjumaterialet kommer endast användas i forskningssammanhang och 

ingen obehörig kommer att läsa det.  

 

Om du har intresse att läsa det färdiga resultatet, så beräknas det vara klart i slutet av juni. 

 

Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för oss och därför vill vi komma 

kontakt med dig för att bestämma en tid för intervjun. 

 

Vi kommer ringa dig under den här perioden: 5 april till 8 april, dagtid.   

 

Tack på förhand. 

 

 

Vänliga hälsningar. 

 

Sanna Josefsson 073-761 62 76  sanna.josefsson@gmail.com 

Anita Ferm 073-753 16 26   anelfe@hotmail.com  

 

Handledare: Sylvia Bergvall 
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