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Abstrakt 

Vilka faktorer som främjar återhämtning från substansberoende kan vara komplex. Olika faktorer 

så som uppväxtvillkor och sociala färdigheter samspelar. I arbetet med substansberoende 

personer kan främjande faktorer och individuella förutsättningar förbises. Ökad kunskap skulle 

bidra till att förbättra vården av dessa personer. Syftet med den här studien var att belysa tidigare 

substansberoende personers upplevelser av främjande faktorer för återhämtning och bibehållen 

drogfrihet utan behandling med metadon eller buprenorfin. I studien intervjuades tre män och tre 

kvinnor med tidigare substansberoende. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. I resultatet beskrev intervjupersonerna sina upplevelser från tidig återhämtning 

fram till många års drogfrihet. De berättade om att de stärkts genom inre förändring, att de 

utvecklat sunda relationer och fått gemenskap, att de blivit en del av samhället och att de 

utvecklats som individer. Slutsatsen är att det är viktigt att lyfta fram dessa erfarenheter för att 

förbättra vården av personer med substansberoende.  

 

Nyckelord: Drogfrihet, främjande faktorer, kvalitativ innehållsanalys, substansberoende, 

upplevelser, återhämtning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Experiences of promoting factors for recovery and sustained abstinence -  

A qualitative study 

 

Camilla Larsson 

Erica Lundqvist 

 

Abstract 
 

Substance addiction and factors that promote recovery can be complex. Various factors such as 

living conditions and social skills interact. In working with substance dependent individuals 

promoting factors and individual circumstances may be overlooked. Increased knowledge could 

improve care for these people. The aim of this study was to illuminate former addict’s 

experiences at promoting factors for recovery and maintaining sobriety without treatment with 

methadone or buprenorfine. Three men and three women with a former substance addiction were 

interviewed. The interviews were analyzed using qualitative content analysis. In the results the 

participants described their experiences of recovery and the road to years of sobriety. They told 

us that they were strengthened through internal change, they developed healthy relationships and 

received togetherness, they became part of the community and developed as individuals. In 

conclusion, it is important to highlight these experiences to improve the care and treatment of 

these people. 

 

Keywords: Experiences, promoting factors, qualitative content analysis, recovery, sobriety,  

substance addiction  
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INLEDNING 

Den här studien handlar om tidigare substansberoende personers upplevelser av främjande 

faktorer för återhämtning och bibehållen drogfrihet. Missbruk och beroende klassificeras enligt 

ICD systemet som är framtaget av Världshälsoorganisationen (WHO) och DSM systemet som är 

framtaget av American Psychiatric Association (APA). Under 2013 hade ca en miljon individer i 

åldern 17-84 år så pass allvarliga problem med antingen alkohol, narkotika, narkotikaklassade 

läkemedel eller tobak att de var beroende eller hade ett missbruk enligt vedertagna kriterier 

(bilaga 1) (ICD 10-SE; DSM-5). Ännu fler påverkas negativt av närståendes bruk. Utbredningen 

av narkotikaberoendet i befolkningen är mer begränsat jämfört med utbredningen av beroende av 

alkohol och tobak. Ungefär 45 000 individer i åldrarna 17-84 år bedöms vara beroende av 

narkotika de senaste 12 månaderna (Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninen 2014). 

Substansberoende karakteriseras av ett starkt sug eller tvång att inta substansen, kontrollförlust 

över intaget, toleransökning, tilltagande ointresse för andra saker än att inta substansen, fortsatt 

konsumtion trots fysiska eller psykiska skador. När drogintaget avbryts efter upprepad 

användning ses abstinenstillstånd (ICD 10-SE; DSM-5). Hasin et al. (2013) beskriver att 

definition av vilka ämnen, beteenden och grad av beteenden som ingår i definitionssystem är 

komplext. I den här studien används benämningen substansberoende vilket är ett relativt nytt 

begrepp och kan likställas vid det tidigare begreppet tungt missbruk/beroende. Vanlig benämning 

av ämnen som är illegala och klassas som narkotika är drog och framkommer många gånger i 

litteratur och hos studiedeltagarna varav begreppet drog används i den här studien.  

 

BAKGRUND 

Sett till världens befolkning beräknar United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) att 

167-315 miljoner människor använt någon form av illegal drog under 2011. Av dessa personer 

beräknas att 16 miljoner (0, 3 %) har ett substansberoende (UNODC, 2013). Enligt 

Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning (CAN) beräknas Sverige ha relativt låg 

andel ungdomar och vuxna som någon gång provat narkotika i jämförelse med andra EU-länder 

och USA. När det gäller dödsfall relaterade till narkotika och substansberoende ser man dock inte 

någon större procentuell skillnad mellan Sverige, andra EU-länder och USA (CAN, 2012).  
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I Sverige är cannabis den vanligast förekommande illegala drogen. Enligt folkhälsoinstitutets 

enkät beräknas att 150 000 personer i Sverige hade rökt cannabis vid något eller några tillfällen 

under 2012. Amfetamin ses vara den näst mest utbredda typen av drog både för personer som 

använt drogen vid ett begränsat antal tillfällen och de som missbrukat mer eller mindre 

regelbundet. Kokain och heroin beräknas vara likvärdigt i antal personer som nyttjar drogerna 

men heroin förekommer främst bland unga personer med substansberoende (CAN, 2013). Det är 

även vanligt att olika typer av narkotika används tillsammans med alkohol, psykofarmaka eller 

lösningsmedel (Johansson & Wirbing, 2005). Ett ökat blandmissbruk ses också bland såväl 

experimenterande missbrukare tidigt i missbrukskarriären som hos personer med beroende 

(Heilig & Håkansson, 2014, p. 1125-1146).  

 

Dödligheten för personer med substansberoende är förhöjd i jämförelse med 

genomsnittsbefolkningen. Risken att dö av överdos, olycksfall, infektioner, självmord, dråp eller 

mord ökar (Heilig, 2011). Dödsfallen i Sverige ökade kontinuerligt från 1975 framtill 2001 då 

ökningen bröts. Orsaken är inte klarlagt men kan bland annat bero på att substitutionsbehandling 

ökade inom beroendevården. Dödsfall relaterade till narkotika har återigen ökat och 2012 visade 

statistiken på den högsta narkotikadödligheten hittills (CAN, 2013). 

 

Psykosociala metoder som är strukturerade, omlärande och inriktade på beroendet till exempel 

beteendeterapi visar till viss del på positiva behandlingsresultat. Ospecifika stödjande 

behandlingar så som stödjande rådgivning visar däremot inte på någon effekt men det bör 

poängteras att det inte finns en enda behandlingsmetod som passar alla (SBU, 2001; Heilig & 

Håkansson, 2014, p. 1125-1146). I försök att identifiera faktorer som kan anses ha inflytande 

över förändringar i personers liv, framstår medvetna interventioner riktade mot substansberoendet 

som relativt marginella. En bedömning är att mellan 15 och 20 procent av dessa förändringar kan 

tillskrivas behandling. Andra faktorer i nära anslutning till behandlingsmetoden som brukar lyftas 

fram är till exempel terapeutens förmågor, behandlingsklimatet och behandlingsstrukturen 

(Socialstyrelsen, 2007). 

 

När det gäller behandling av opiater kan strukturerade psykosociala behandlingar av typen 

motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeteori (KBT) markant förbättra utfallet när det 
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läggs till en farmakologisk behandling. Det har inte kunnat påvisas någon säkerställd effekt när 

behandlingsmetoderna är fristående och därför anses det viktigt med en integrerad 

behandlingsmodell (Heilig, 2011). I en studie av Sherbaum och Specka (2008) redovisas att 

personer som tidigare haft ett opiatberoende förmått återhämta sig och bibehålla drogfrihet 

genom så kallad naturlig återhämtning, det vill säga utan hjälp av behandling. Socialstyrelsen 

(2007) skriver att en tvistefråga inom vårdens område är användningen av läkemedel för att 

behandla opiatmissbruk, så kallad läkemedelsassisterad behandling. En del menar att den typen 

av behandling är kontraproduktiv och inte kan förenas med tanken på drogfrihet, att 

narkotikaklassade preparat som ersättning för heroin bara ersätter eller blir ett substitut som 

bevarar substansberoendet vilket behandlingen avser få bukt med.  

 

Behandling av substansberoende är på många sätt ett omtvistat område där det finns olika 

vårdideologiska meningar och där forskningsläget till vissa delar är otydlig. Några av de centrala 

frågorna handlar enligt socialstyrelsen om i vilken utsträckning behandlingen har någon verkan, 

och om det är möjligt att i dag ange vilka tekniker eller metoder som kan anses verksamma och i 

så fall under vilka förutsättningar (Socialstyrelsen, 2007).  

 

I hälso-och sjukvårdslagen är målet en god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilde individens värdighet. Vården skall 

vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. Den ska 

vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda 

kontakter mellan patienten och hälso-och sjukvårdspersonalen och tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården (SFS, 1982:763). Förändringar som lett till återhämtning i 

substansberoende är komplexa och sannolikt är förändringarna resultat av många olika, ibland 

samverkande faktorer (Socialstyrelsen, 2007). När den enskilde har behov av insatser både från 

hälso- och sjukvården och från socialtjänst, landsting och kommun ska dessa arbeta tillsammans 

och upprätta en individuell plan. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål (SFS, 1982:763, 

3f§). 

 

Sociala faktorer och färdigheter ses skilja sig mellan personer som haft formell hjälp att sluta med 

narkotika i jämförelse med dem som slutat på egen hand. Personer som slutat med stöd av 
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behandling visade i högre grad på problematisk uppväxt och hade i större utsträckning förbrukat 

sina personliga och sociala resurser än de som slutat på egen hand (Blomqvist, 2002). Det finns 

en komplexitet i vilka processer som föranleder återfall och vilka faktorer som anses främja 

återhämtning. Processerna beskrivs som multifunktionella och innefattar flera individuella 

variationer så som sociala faktorer och färdigheter (Gonzales, Douglas, Anglin, Beattie, Angelo 

& Glik, 2012).  

 

I en studie av Sherbaum och Specka (2008) framkom vikten av sociala relationer med vänner, 

familj, maka eller make för återhämtningen, även yrkesutbildning, arbete och fritidsintressen sågs 

vara betydelsefulla faktorer för drogfrihet. Blomqvist (2002) skriver om betydelsen av att byta 

bostadsområde eller bostadsort och om vikten av stöd och uppmuntran från andra. Blomqvist 

skriver även om betydelsen av inre förändring, viljestyrka, ansvarskänsla och att börja se tillvaron 

på ett nytt sätt. Få studier har belyst faktorer som bidrar till återhämtning och bibehållen 

drogfrihet (Feigin & Sapir, 2005; Sherbaum & Specka, 2008) menar att en relativt liten del av 

forskningen fokuserat på viktiga faktorer som bidrar till återhämtning och bibehållen drogfrihet.  

 

Som yrkesverksamma sjuksköterskor inom beroendevård är det frågeställningen om vilka 

faktorer som kan främja återhämtning och bibehållen drogfrihet utan substitutionsbehandling 

med metadon och buprenorfin som inspirerat till denna studie. Undersökningen avser att bidra till 

ökad kunskap om främjande faktorer för återhämtning och bibehållen drogfrihet hos personer 

med tidigare substansberoende utan substitutionsbehandling med metadon och buprenorfin. 

 

SYFTE  

Syftet med denna studie var att belysa tidigare substansberoende personers upplevelser av 

främjande faktorer för återhämtning och bibehållen drogfrihet utan behandling med metadon eller 

buprenorfin. 

 

METOD 

Eftersom syftet med studien var att belysa upplevelsen av stödjande och vidmakthållande faktorer 

vid återhämtning och bibehållande av drogfrihet hos personer med ett tidigare substansberoende 
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valdes en kvalitativ induktiv ansats. Den kvalitativa forskningen beskriver subjektiva upplevelser, 

där frågor är öppna för att få friare svar. Enligt Lundman och Graneheim (2012) innebär 

kvalitativ innehållsanalys en förutsättningslös analys av texter som exempelvis kan vara baserade 

på människors berättelser om sina erfarenheter.  

 

Kontext  

Studien genomfördes i två städer i norra Sverige mellan november 2013 och mars 2014 och 

baseras på sex individuella intervjuer med personer som tidigare haft substansberoende. 

  

Deltagare  

Undersökningsgruppen till denna studie bestod av sex personer med ett tidigare substansberoende 

(tabell 1). Exklusionskriterier var substitutionsbehandling med metadon eller buprenorfin, kortare 

drogfrihet än två år samt personer som diagnostiserats med bipolär eller schizofren diagnos 

 

Tabell 1.  Beskrivning av deltagarna 

 
(n=6) 

Kön 

Kvinna 

Man 

 

3 

3 

Ålder 

Medianålder (variationsbredd) 

 

52 (32-57) 

Antal år i substansberoende  

Median antal år (variationsbredd) 

 

15 (5-27) 

Antal år i drogfrihet  

Median antal år (variationsbredd) 

 

12 (8-23) 

 

Intervjupersonerna rekryterades genom snöbollsurval vilket innebär att urvalet bestäms genom en 

process där en person hänvisar till nästa person (Denscombe, 2000). Författarna började med att 

berätta om studien och dess syfte. Författarna hade kännedom om en person som haft en längre 

tids drogfrihet. Denne hade i sin tur kännedom om ytterligare personer som kunde vara aktuella 

för studien varpå personer anmälde sitt intresse att delta och erbjöd sig att fråga vidare. 
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Informationsbrev skickades ut till deltagarna i studien där de fick bekräfta att de ville medverka 

(SFS, 2003:460, 17§). Därefter tog studiens författare telefonkontakt för att ge muntlig 

information, möjlighet till att ställa frågor och bokade tid och plats för intervjuerna. Deltagarna 

informerades både muntligt och skriftligt (bilaga 2) om att deras samtycke till att medverkan i 

studien när som helst kunde tas tillbaka med omedelbar verkan, men att data som hämtats in 

dessförinnan får användas i forskningen (SFS, 2003:460, 19§). Ingen av de som anmält sitt 

intresse att delta i studien valde att tacka nej eller avbryta sin medverkan under studiens gång.  

 

Datainsamling 

Narrativa intervjuer genomfördes med tre män och tre kvinnor. I narrativa intervjuer ges 

intervjupersonerna möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter och upplevelser av de fenomen 

som ska studeras (Lundman & Graneheim, 2012). Narrativa intervjuer ansågs lämpliga till 

studien för att fånga så mycket som möjligt av de område som avsågs undersökas och för att få 

resultat som svarade mot studiens syfte. Båda författarna till studien deltog vid intervjuerna. För 

att få en så djup förståelse som möjligt sågs det fördelaktigt att båda författarna deltog och fick 

höra studiedeltagarnas berättelser. Den ena författaren intervjuade och den andra förde 

anteckningar, båda författarna ställde följdfrågor. Intervjuerna varade mellan 30 och 120 minuter 

(median = 75 min). Fem intervjuer ägde rum hemma hos respektive deltagare i enlighet med 

deras önskemål och en intervju på deltagarens arbetsplats. Inledningsvis ställdes en öppen fråga 

"kan du berätta om din väg ut ur ditt beroende" i syfte att deltagarna fritt skulle kunna berätta om 

sina upplevelser och erfarenheter. Uppföljande frågor ställdes utifrån deltagarnas berättelser och 

med stöd av en frågeguide när författarna ville få en djupare förståelse för berättelserna (bilaga 

3). Intervjuerna bandades och skrevs därefter ner ordagrant.  

 

I en kvalitativ intervju bör det inte finnas för stor styrning från forskaren eftersom de resultat som 

kommer fram ska vara deltagarnas egna upplevelser. Deltagarna bör därför i största möjlig mån 

själv få styra utvecklingen av intervjun. En intervjumanual kan ligga till grund för att täcka de 

områden i intervjun som forskaren vill få svar på. Under intervjuer kan det ofta uppkomma andra 

idéer eller uppfattningar som ersätter eller fördjupar det innehåll i manualen och det är viktigt att 

det tas hänsyn till detta under intervjuns gång (Polit & Beck, 2013).  
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Analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades därefter med hjälp av innehållsanalys. 

Innehållsanalys används inom olika forskningsområden och handlar om att tolka textens innehåll 

(Graneheim & Lundman, 2004).  För att få en uppfattning om helheten och en förståelse för 

innehållet lästes alla intervjuerna flera gånger av båda författarna. Polit och Beck (2013) skriver 

att nya tolkningar kan framträda och att om intervjumaterialet lästs igenom flera gånger kan en 

förhållandevis stabil bild av helhet och delar framträda. Intervjuerna skrevs ner för att sedan delas 

upp i meningsbärande enheter. Därefter kondenserades meningsenheterna för att sedan kodas, 

koderna sorterades därefter till kategorier och underkategorier. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att genom analysprocess dela upp texten i meningsenheter, koda, bilda kategorier och 

underkategorier möjliggörs tolkningar utifrån olika nivåer. Kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats har använts i studien, den ansågs passande för att systematiskt granska och tolka 

de nerskrivna intervjuerna. I text finns enligt Graneheim och Lundman (2004) ett manifest 

innehåll och ett latent budskap detta har legat till grund för kategorier och underkategorier. 

Utifrån det latenta budskapet framkom ett tema i den här studien, Polit och Beck (2013) menar att 

ett tema utgör ”den röda tråden” av mening som återkommer i kategori efter kategori. Författarna 

har under analysens gång diskuterat samt fört en dialog för att komma fram till en gemensam 

tolkning och förståelse av det som framkommit i intervjuerna.  

 

Båda författarna har i lika stor utsträckning deltagit i analysprocess och i arbetet med studien som 

helhet. Strukturen i denna studie har i största möjliga mån utgått från Journal of Addictions 

Nursing. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Ingen ansökan har gjorts i etikprövningsnämnden på grund av att studien inte har inbegripit 

personer med någon form av beroendesituation till författarna. Ingen av studiedeltagarna har eller 

har haft någon kontakt med författarna utifrån en patientroll. För studier inom högskoleutbildning 

och på avancerad nivå behövs inget tillstånd av etikprövningsnämnden (SFS, 2003:460, 2§). 

Resonemang runt risken att studiedeltagarna kan uppleva det betungande att prata om sitt tidigare 

substansmissbruk och svåra livshändelser har förts mellan författarna. I samband med 
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intervjutillfället tillfrågades därför deltagarna om de ville bli uppringda en tid efter intervjun av 

författarna för att få möjlighet till samtal om eventuellt tunga känslor efter intervjun. Ingen av 

deltagarna uppgav att de kände behov av samtal när de kontaktades. 

 

Deltagarna i studien informerades både muntligt och skriftligt om författarnas sekretess och att 

ingen av deltagarna kommer att kunna identifieras utifrån studien. Intervjumaterialet behandlades 

konfidentiellt det kodades och förvarades så att endast författarna hade tillgång till materialet 

(SFS, 1998:204, 31§). Studiedeltagarna fick även information om hur de kunde kontakta 

författarna om det uppstod några funderingar, att medverkan var frivillig (SFS, 2003:469, 16§) 

och att deltagarna i studien när som helst kunde dra tillbaka sitt samtycke med omedelbar verkan 

utan att ange orsak (SFS, 2003:469, 19§). Alla inspelade intervjuer kommer att raderas efter 

godkänd examination. Nedskrivna intervjuer förvaras oåtkomligt för obehöriga och kommer att 

förstöras efter godkänd examination.  

 

RESULTAT 

Analysen av intervjumaterialet gjordes utifrån studiens syfte som var att belysa upplevelsen av 

främjande faktorer för återhämtning och bibehållen drogfrihet hos personer med tidigare 

substansberoende. Resultatet utmynnade i ett tema, tre kategorier och åtta underkategorier som 

presenteras nedan (tabell 2) och redovisas i löpande text samt illustreras med citat. 

  

Tabell 2. Översikt över tema, kategorier och underkategorier.  

Tema Kategorier Underkategorier  
 

 

Att stärkas genom inre 

förändring 

Insikt och acceptans 

Motivation och egen vilja 

Rädsla och strategier 

 

Vägen till återhämtning och 

bibehållen drogfrihet är en 

livslång process 

Att utveckla sunda relationer 

och få gemenskap 

Familj och vänner 

Självhjälpsgruppers betydelse 

Betydelsefulla personer i olika 

roller 

 
 Att bli en del av samhället och 

utvecklas som individ 

Utbildning och sysselsättning 

Ekonomi och bostad 
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Vägen till återhämtning och bibehållen drogfrihet är en livslång process 

Den bild som framträder genom intervjupersonernas berättelser om upplevelsen av främjande 

faktorer vid återhämtning och bibehållen drogfrihet kan beskrivas som en process över tid och en 

livslång väg att vandra. Den livslånga processen sker över tid och stärker personerna genom inre 

förändring, där insikter och acceptans skapas efter hand, ger motivation och egen vilja, samt 

återspeglar hur rädslor medverkar till att utveckla olika strategier för att bevara drogfrihet. Vägen 

till och bibehållen drogfrihet innefattar också vikten av att utveckla sunda relationer och få 

gemenskap, där familjen, vänner, olika självhjälpsgrupper, och andra betydelsefulla personer 

spelar en viktig roll. Att bli en del av samhället och utvecklas som individ beskrivs också som en 

väg och process över tid där utbildning, sysselsättning, ekonomi och bostad beskrivs som viktiga 

inslag. 

 

Att stärkas genom inre förändring 

Intervjupersonerna beskrev att insikt och acceptans var en utgångspunkt för återhämtning. De 

beskrev också att motivation och egen vilja var en förutsättning för att vidmakthålla drogfrihet. 

Intervjupersonerna berättade om vikten av att möta sina rädslor och utveckla strategier för att 

främja återhämtningen. 

 

Insikt och acceptans   

I intervjuerna kom vikten av insikt och acceptans fram. Insikt och acceptans sågs löpa parallellt 

och vara en förutsättning för varandra. Insikt i drogers negativa verkan och acceptans för den 

egna personen som substansberoende framkom ligga till grund för återhämtning. Insikt i att 

drogerna skadat relationer och försatt intervjupersonerna i situationer som orsakat dem negativa 

konsekvenser och förluster. De berättade om våld, kriminalitet, förlust av familjemedlemmar, och 

om insikten i att de skulle förlora kontakten med sina barn om substansberoendet fortlöpte.  

Fysisk och psykisk utmattning kom fram i berättelserna, att intervjupersonerna inte orkat göra 

motstånd och sundare tankar gled in. Insikt i att inte kunna återvända till ett liv i 

substansberoende utan att det skulle få negativa konsekvenser framkom. Tanken på ett liv utan 

droger kunde kännas smärtsamt. Genom att acceptera och bejaka sig själv i tankar och längtan 

efter droger beskrev intervjupersonerna att de fick tröst och lättnad.  

 



10 

 

"... Jag tänkte aldrig och de tänker jag fortfarande inte, jag tror aldrig att jag 

tänkt... vad ska jag säga... Leva drogfri för alltid... Jag minns att första åren då 

jag försökte tänka på att leva drogfri blev det för smärtsamt, det fixade jag inte 

att tänka på utan det var en tröst att tillåta sig tänka att sen kommer jag att 

kunna. Minns att jag tänkte att när jag kan hantera dom... Men jag har aldrig 

kommit till den platsen där jag känt att jag kan hantera dom" 

 

Vikten av att insikt och acceptans gentemot sig själva sågs bärande för att distansera sig från en 

identitet som substansberoende och bygga en identitet som drogfri. Intervjupersonerna berättade 

att de lärt sig se substansberoendet som en sjukdom och ställt det på sidan av sig själv som 

drogfri individ. De beskrev avidentifiering av sig själva som substansberoende. Genom 

avidentifiering och ökad insikt i att handlingar och beteenden påverkade händelser och situationer 

stärktes de i sin drogfrihet. Det framkom att genom insikt och ansvar över handlingar både för sin 

och andras skull kunde intervjupersonerna frigöra sig från skam och skuldfyllda känslor. 

Intervjupersonerna berättade att de kunde börja tänka snälla tankar, acceptera och uppskatta sig 

själva som personer. Som en del i återhämtningen sågs vikten av att få skam och skuldbefrielse 

och acceptans från andra och för sig själv som individ. 

 

"... Det gäller att kunna avidentifiera sig för att det är så lätt att fastna i att jag 

kan ge amnestesi för vissa beteenden eller tankegångar för att jag är narkoman 

så det gäller att kunna avidentifiera sig och också, att bli mänsklig" 

 

Avidentifieringen beskrevs som en process över tid, att den gick i olika steg och kom till olika 

skeden. Det framkom att efter många års drogfrihet hade processen kommit till ett skede där 

substansberoendet vävts ihop med livshistorien, att det fanns där men var i tryggt förvar inom 

intervjupersonerna. De beskrev acceptans av substansberoendet som en del av sin livshistoria. 

 

En stärkande faktor för bibehållen drogfrihet sågs vara att hålla minnen vid liv. Genom att 

minnas tiden i substansberoendet och tunga känslor så som skam och skuld hölls insikten om 

drogers negativa verkan hela tiden närvarande och tryggade drogfriheten och återhämtningen. 
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"... Att se nykomlingarna i NA gruppen... Det hjälper mig att minnas hur det en 

gång var..." 

 

Motivation och egen vilja 

Motivation och egna viljan framkommer som en katalysator under återhämtningen. Den egna 

viljan uppstod under behandlingstidens gång men var även drivande för att söka hjälp och 

behandling. Psykisk instabilitet så som misstänksamhet, svårigheter att sova nattetid, frustration, 

självcentrering där de inte kunde se orsaken till problem och känsla av att inte lita på sig själva 

framkom. Intervjupersonerna berättade att beslutsamhet och vilja i situationen bar dem.  

 

"... Jag hade fullt sjå att bara hålla fast vid beslutet att oavsett vad jag gör för 

någonting, oavsett vad jag ställs inför, oavsett om det är inom mig, känslor 

inom mig eller om det händer nåt utanför mig, oavsett vad jag möter så ska jag 

jävlar inte peta i mig något" 

 

Intervjupersonerna beskrev känslor från att känna lyckorus till att livet är tomt och tråkigt. 

Motivationen påverkades av drogfrihetens sidvinster. Under tidig återhämtning berättade 

intervjupersonerna att sidvinsterna kom för sällan och att det påverkade motivationen. Det 

framkom en vilja av att suga i sig allt som gått förlorat under tiden i substansberoende och 

upptäcka världen runt sig. I intervjuerna framkom känslan av att hålla fast sig i det som fanns till 

hands och att det till en början handlade om motivera sig korta stunder i taget.  

 

"...Det var som att va trippad... Den där sommaren när jag pratar om den gud 

vilken underbar sommar " 

 

"... Man kan ju säga att först åren var ju liksom att men så jävla tråkig livet är, 

vafan ska det inte vara mer än såhär liksom" 

 

Viljan till återhämtning hade till en början stärkts genom att tänka på andras bästa, 

intervjupersonerna var drogfria för barnens skull. Succesivt gled viljan över och blev den egna 

viljan att vara drogfri, att vara drogfri för sin egen skull och de såg att drogfriheten gav dem 
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vinster i livet. Kärlek både till livet och till människor i omgivningen stärkte motivationen och 

viljan att vara drogfri. Drogfriheten beskrevs succesivt och med tiden kommit till upplevelsen av 

att vara en livsstil och någonting naturligt i vardagen. 

 

"... Den starkaste moroten är väl någonstans att jag vill leva och ha ett vettigt 

liv" 

 

Rädsla och strategier  

Rädsla framkommer som en svår känsla under återhämtningen. Rädsla för återfall till 

substansberoende, rädsla att bli tokig, rädsla i möten med människor, rädsla för att möta 

samhället och dess krav. Rädslan beskrevs som stärkande för att bibehålla drogfrihet och 

återhämtning. Intervjupersonerna berättade om vikten av att stanna upp i rädslan och att 

konfrontera den. De berättade om rädslan som en del i en process för att stärka drogfriheten, gå 

vidare i återhämtningen och känna tillit till sig själv.  

 

"... Första tiden och med första tiden menar jag de två första åren då var man 

djävulskt rädd, men den där rädslan som jag var tvungen att leva i nånstans... 

Hjälpte mig också i mitt arbete att vara drogfri. Det var ren jävla rädsla, jag 

var rädd för att förlora barnen, jag var rädd för att bli galen och jag var rädd 

att det skulle synas på mig vem jag var" 

 

Strategier medvetna såväl som omedvetna framkom som bärande för att hantera rädslor i olika 

situationer. Strategier beskrev intervjupersonerna som en del av återhämtningen för att utveckla 

och stärka sin drogfrihet. De hade lärt sig strategier när de genomgått behandling för sitt 

substansberoende. Intervjupersonerna hade även utvecklat egna strategier som hjälpte dem i 

besvärliga och skrämmande situationer. Att medvetet konfrontera och hantera besvärliga och 

skrämmande situationer i vardagen sågs stärka återhämtningen. Strategierna både i tanke och 

handling framkom, intervjupersonerna berättade om att hantera känslor och tankar genom ramsor 

så som "en dag i taget". De berättade om strategin att använda sig av fantasin, samla på positiva 

möten, att se och lära in beteenden genom att iaktta och ta efter människor i olika situationer och 
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sammanhang, tillåta sig växa och spegla sig i andras förtroende. Socialträning framkom som en 

process över lång tid. 

 

"... Om expediten lät mig vara i fred liksom på klädaffären för att dom iakttog 

ju mig och såhär, jag märkte att dom lät mig gå där själv så var det någonting 

jag registrerade och tillät mig själv att växa av och om jag skulle prova kläder 

och dom inte följde efter mig, åh dom har förtroende för mig liksom" 

 

Vikten av strategier för skapa normalitet hos intervjupersonerna själva som individer och att hitta 

det i vardagen framkom. Att ta en dag i taget beskrevs skänka tröst såväl i början av 

återhämtningen som efter många års drogfrihet. Strategierna sågs främjande för att hitta tillit hos 

dem själva som individer och stärka återhämtningen. 

 

"... Jag menar att så småningom insåg jag att jag skulle liksom inte konfrontera 

de ställen som jag kunde ta återfall på" 

 

Att utveckla sunda relationer och få gemenskap 

Intervjupersonerna beskrev värdet av familj och vänner under återhämtningen. 

Självhjälpsgrupper och personer i olika roller hade haft betydelse och stärkt dem i sin drogfrihet. 

 

Familj och vänner 

Substansberoendet hade påverkat intervjupersonernas familjerelationer negativt. Föräldrarollen 

framkom som en viktig och bärande faktor för drogfrihet och återhämtning. Skam och skuld över 

hur substansberoendet påverkat deras barn och andra familjemedlemmar kom fram i intervjuerna. 

Genom att handla rätt och tillrättalägga handlingar som sårat andra och genom att bygga upp 

förtroenden stärktes relationer till olika familjemedlemmar. Intervjupersonerna berättade om 

vikten av att bli sedd och bekräftad i drogfriheten. De berättade också om betydelsen av att 

familjen funnits kvar under återhämtningen och vikten av att få en bra relation till sina barn. 

Genom att se betydelsen av sitt handlande under återhämtningen hade intervjupersonerna stärkt 

och vunnit tillbaka familjerelationer. Stärkta relationer uppgavs viktiga och beskrevs komma 

mellan ta plats och separera deltagarna från drogerna. 
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"... Gudars om min familj inte hade funnits kvar, om de inte funnits med 

parallellt under tiden då hade jag gått under. Jag är så tacksam över dom... att 

dom fanns kvar" 

 

Vänskapsrelationer hade förändrats under återhämtningen, känsla av ensamhet och förlorad 

tillhörighet framkom i intervjuerna. Intervjupersonerna berättade att de dragit sig undan relationer 

som innebar kontakt med droger. Vänner aktiva i substansmissbruk upplevdes visat respekt och 

inte lockat till återfall, känsla av stöd och beundran för drogfriheten framkom. Intervjupersonerna 

berättade om emotionell känslighet, att de läste av människor och att det under återhämtningen 

funnits en känsla av att inte lita på, och misstro till andra. Efterhand sågs sundare relationer och 

känsla av tillit gentemot människor infinna sig vilket deltagarna beskrev ge en känsla av 

gemenskap och tillförsikt.  

 

"... Den största sårbarheten var ensamheten för jag kände egentligen ingen 

tillhörighet. Jag var livrädd att gå tillbaka till mina gamla vänner och samtidigt 

var jag rädd att gå till nya relationer. Jag satt som en åsnedjävel mellan två 

hötappar och inte riktigt visste" 

 

Självhjälpsgruppers betydelse 

Självhjälpsgrupper beskrevs som de första sammanhang där intervjupersonerna känt trygghet och 

samhörighet med andra människor. I tidig återhämtning stärktes hoppet och tilltron till bibehållen 

drogfrihet genom att det gestaltades av andra deltagare i självhjälpsgrupperna. Intervjupersonerna 

berättade om vikten av ärlighet och att vara ärlig mot sig själv och andra som en viktig del i 

återhämtningen, att modet till ärlighet stärkts i självhjälpsgrupperna. Gemenskapen i 

självhjälpsgrupperna gav en känsla av att bli bekräftad, respekterad, få stöd och vara accepterad 

vilket stärkte dem i återhämtningen och tilltron till sig själva. Intervjupersonerna berättade om 

vikten att få dela med sig av sina erfarenheter och att få ta del av andras erfarenheter. De 

berättade om en känsla av gemenskap och normalitet i måendet. Genom att dela med sig och få ta 

del av andras erfarenheter framkom att intervjupersonerna fått kunskap som hjälpt dem att känna 

en inre styrka och göra förändringar i sina liv. 
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"... Jag tyckte om att känna igen mig i andra människor, att jag inte var ensam i 

det här utan att det blev normalt på nåt sätt" 

 

"... De hade hittat en väg in i drogfriheten som jag blev nyfiken på för det var 

väldigt tveksamt i början" 

 

Betydelsefulla personer i olika roller 

Övervakare och socialsekreterare hade i tidigt skede av återhämtningen en viktig roll. Deras 

engagemang, tillgänglighet, stöd för familjemedlemmar och hjälp att ordna praktiska saker sågs 

viktiga för återhämtningen. Övervakares engagemang, tillgänglighet, uppmuntran och krav sågs 

främja drogfrihet. Förtroende och tillit för socialsekreterare beskrevs i intervjuerna som 

betydelsefullt. Intervjupersonerna berättade att socialsekreterarens lojalitet och stöd i att stå ut 

med tunga känslomässiga situationer varit stärkande för återhämtningen, att socialsekreterare 

funnits där och trott på dem. Vikten av att socialsekreterarna byggt nätverk för barnen och stöttat 

övrig familj att orka stå kvar framkom. God relation, stöd och positiv bekräftelse av 

veckoslutsföräldrar, personal på förskola och lärare sågs viktiga för att skapa trygghet och hjälpa 

deltagare att utveckla sin föräldraroll. 

 

"... Socialsekreteraren som jag hade, vi krigade på dagarna och ibland då jag 

ville tända av så fick jag sova hos honom. Jag fick vara där någon dag sen gick 

jag ut och han trodde på mig" 

 

Att bli en del av samhället och utvecklas som individ. 

Intervjupersonerna beskrev att utbildning och sysselsättning stärkt dem återhämtningen genom att 

ge möjligheter och bekräftelse. Bostad och ekonomi hade främjat självständighet och känslan av 

delaktighet i samhället. 

 

Utbildning och sysselsättning 

Utbildning beskrevs ge bredare perspektiv på livet, ökade kunskaper, nya möjligheter, stimulera 

intressen, social samvaro och känsla av att vara en del i ett sammanhang.  
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"... Under utbildningen, i det sammanhanget började jag förstå litegrann, fick 

insikt i att världen inte är en enkel plats att vara på och det spelar ingen roll 

hur man levt eller hur man haft det utan det är en utmaning för oss alla och 

man behöver varann och det tror jag också tryggar min drogfrihet på något 

vis" 

 

I tidigt skede av återhämtningen framkom grad och form av sysselsättning efter individuella 

förutsättningar som viktig.  

 

”... Jag förstår att det haft betydelse att det kom för mig i rätt ordning, tror inte 

jag klarat av utbildning eller jobb första året för att det var så jädra ogrejdigt i 

mig" 

 

Vikten av att ta hand om barn, sköta sysslor i hemmet, sysselsättning i sociala sammanhang så 

som arbete och fritidsaktiviteter framkom i intervjuerna. Intervjupersonerna berättade att de på 

olika sätt och i olika utsträckning sysselsatt sig genom att ta hand om sina barn, sysslor i hemmet, 

arbete, och fritidsintressen. De berättade även om trötthet och behov av vila. Efter längre tids 

drogfrihet berättade intervjupersonerna att arbete gav dem känsla av bekräftelse och känsla av 

samhörighet med samhället. 

 

"... De hade nog ingen aning om hur mycket det betydde för mig att jag trots 

min historia fick jag ett jobb på den öppna marknaden. Det var en stor 

vändning, eller vändning vet jag väl inte, men in i mänskligheten igen. Det var 

en sån här wow... En biljett in till mänskligheten eller samhället" 

 

Bostad och ekonomi 

Bostad sågs viktig för att få stabilitet och gynnade uppbyggnaden av nätverk. Bostad beskrevs ge 

förutsättningar att bygga upp en trygghet och normalitet i vardagen. Det framkom att det tog tid 

att få en relation till sitt hem och att boendet blev viktigare med tiden som drogfri. Stabilitet i 

ekonomin beskrevs ge känsla av självständighet och bekräftelse på att bli en del i samhället.  
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"... Det fanns saker som var jobbiga som att lära sig betala sina skulder men 

jag var ju jättenöjd när jag gjort det liksom. När jag gick till tandläkaren första 

gången och betalade själv... Jag var jätteglad att få betala, det var ju väldigt 

nya upplevelser" 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studien syftade till att belysa upplevelser av främjande faktorer för återhämtning och bibehållen 

drogfrihet utan behandling med metadon eller buprenorfin hos personer med tidigare 

substansberoende. Resultatet utmynnade i tre kategorier, att stärkas genom inre förändring, att 

utveckla sunda relationer och få gemenskap, att bli en del av samhället och utvecklas som 

individ. Kategoriernas bärande innebörd formulerades till ett tema, vägen till återhämtning och 

bibehållen drogfrihet är en livslång process.  

 

Få studier har specifikt belyst hur personer med tidigare substansberoende under lång tid 

bibehållit drogfrihet vilket väckte intresset att undersöka ämnet. Laudet och White (2010) lyfter i 

sin studie fram att det saknas kunskap om vilka prioriteringar och vilket behov av stöd personer 

med substansberoende anser sig behöva i sin återhämtning. Vidare skriver Laudet och White att 

det saknas kunskap om hur personer med tidigare substansberoende utan aktuellt stöd av vård 

eller behandling vidmakthållit drogfrihet under lång tid. 

 

Resultatet i studien tyder på att flera faktorer i samverkan gynnar återhämtning och bibehållen 

drogfrihet. Laudet och White (2010) framhäver att olika faktorer och dess samverkan är viktiga i 

olika skeden under återhämtningen vilket även intervjuerna i den här studien indikerade. 

Resultatet tyder på att återhämtningen är en process som sker över tid och i olika faser vilket går i 

linje med vad Kristiansen (2000), Masters och Carlson (2006), samt Hansen, Ganley och Carlucci 

(2008) redovisar i sina studier. Under intervjuerna beskrevs att återhämtningsprocessen är en lång 

väg att vandra och som att lära sig leva på nytt. Laundet (2007) visar i en studie att 97 procent av 

deltagarna ansåg att återhämtning är en process som aldrig tar slut. 
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Intervjupersonerna belyste vikten i att komma till insikt i drogers negativa verkan och acceptera 

sitt substansberoende. Under återhämtningen och med längre drogfri tid ökade insikten. 

Intervjupersonerna började se och ta ansvar för sitt handlande vilket sågs leda till att de vann 

tillbaka och reparerade förluster som uppstått under tiden i substansberoende. Motivation och 

vilja framkom genomgående som en stärkande faktor även om motivationen uppgavs pendlat 

under återhämtningen. Avidentifikation framträdde som en viktig del i återhämtningsprocessen 

för att skapa sig distans till substansberoendet och göra det som en del vid sidan av sig själv och 

senare som en del av sig själv i sin livshistoria. I en studie av Hansen, Ganley och Carlucci 

(2008) framkommer viljan att vara "som vanliga människor" och att söka efter normalitet i 

vardagen. Kristiansen (2000) belyser i sin studie vikten av att bli sedd och bekräftad som drogfri 

och menar att det är en förutsättning för att förändra och acceptera en ny drogfri identitet. Vikten 

av att känna stöd, förståelse och känsla för samhörighet gick som en röd tråd genom 

intervjupersonernas berättelser i förevarande studie. 

 

Rädsla, skam och skuld framkom i en studie av Granfield och Cloud (2001) vara en katalysator 

för att uppnå förändring. Rädsla, skam och skuldkänslor kom även i den här studien fram som 

viktiga främjare till förändring och återhämtning. Genom att hålla sig ajour och minnas känslor 

som skam och skuld behöll intervjupersonerna insikten i drogers negativa verkan.    

 

I intervjuerna framkom att återhämtning sker över tid och att tilliten till sig själv i olika 

sammanhang stärks med drogfri tid. Längre tids återhämtning belyser Laudet och White (2010) i 

sin studie främjar förmågan att kunna njuta och leva ett produktivt liv genom eget ansvar och 

återupptagna intressen. I förevarande studie beskrevs att när intervjupersonerna fått distans och 

lagt livet i substansberoende bakom sig framkom känsla av tillit och tillförsikt vilket går i linje 

med Rushing (2008) som skriver att efter tid i återhämtning börjar personerna alltmer hitta ett 

lugn och läka fysiskt, mentalt och andligt. 

 

Nätverket sågs som ett viktigt stöd för att kunna vidmakthålla drogfrihet (jmf Kristiansen 2000). 

Intervjupersonerna berättade om vikten av relationer till familj, vänner och myndighetspersoner. 

Granfield och Cloud (2001) menar i sin studie att deltagarna lyckats uppnå drogfrihet genom så 

kallad naturlig återhämtning det vill säga utan hjälp av någon behandling eller av 
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självhjälpsgrupp. Studiedeltagarna belyste även vikten av stöd och hjälp från familj och vänner i 

återhämtningsprocessen. I studier av (Laudet & white, 2010; Masters & Carlson, 2006) lyfts 

vikten av att bygga upp och arbeta för att främja familjerelationer och andra sociala nätverk. I den 

här studien framkom att om familjerelationer var svaga från början kunde myndighetspersoner så 

som socialtjänst och kriminalvård vara viktiga för att sedan när familjerelationer byggts upp dra 

sig tillbaka.    

  

Under intervjuerna i den här studien framkom självhjälpsgrupper som ett viktigt stöd för 

återhämtningen. Rusing (2008) redovisar i sin studie att deltagare poängterat stödet från 

självhjälpsgrupper som viktigt, och att deltagandet i grupperna gav känsla av gemenskap. 

Hansen, Ganley och Carlucci (2008) visar i sin studie på deltagare som haft en lång drogfrihet 

och menar att drogfriheten bibehållits med hjälp av möten inom självhjälpsgrupper. 

Självhjälpsgrupperna bidrog till att avstå frestelser och stimulerade inre förändring. 

 

Viljan att ta ansvar som förälder och få en bra relation till sina barn belystes i intervjuerna och 

sågs verka som katalysator för återhämtning och bibehållen drogfrihet. Barnen hade en avgörande 

inverkan för beslutet, motivationen och viljan att vara drogfri och för att bibehålla drogfriheten. I 

en studie av Kristiansen (2000) påvisas däremot en påtaglig skillnad mellan män och kvinnor. 

Kvinnornas berättade om barnen som en viktig del i återhämtningen, männen uppgav yttre 

faktorer och refererade betydligt mindre till barnen. 

 

Vikten av sysselsättning framkom i förevarande studie vilket går i linje med en studie av 

Granfield och Cloud (2001) där deltagarna belyste vikten av meningsfull sysselsättning för 

återhämtning och stabil ekonomi. Laudet och White (2010) tittade i sin studie på vilka faktorer 

deltagarna själv prioriterar som de viktigaste under olika skeden under återhämtningsprocessen. 

Vissa svårigheter och oro fanns fortfarande kvar efter tid i återhämtning inom olika 

funktionsområden främst sysselsättning, yrkesutbildning, övrig utbildning och bostad. I den här 

studiens intervjuer framkom att deltagarna hade sysselsatt sig under hela återhämtningen, typ och 

grad av sysselsättning hade utgått från intervjupersonernas förmåga i olika skeden av 

återhämtningsprocessen.  
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Bostad framkom i intervjuerna ge stabilare tillvaro och förutsättning för att etablera nätverk. Det 

framkom även att det tog tid att bilda sig en relation till bostaden. Laudet och White (2010) 

skriver i sin studie att prioriteten förändrades gällande bostad och boendemiljö. Under tidigt 

skede i återhämtningen framkom att deltagarna lade mindre vikt vid bostad än vad de gjorde efter 

längre tids återhämtning då deltagarna fann ett betydligt större värde av bostad och boendemiljö. 

I en studie av Kristiansen (2000) framkom att en materiellt ordnad vardag med egen bostad och 

legala inkomster förstärkte en drogfri identitet och omgivningens syn på studiedeltagarna.  

 

Författarna till den här studien tolkar att återhämtningen och vägen till drogfrihet som en stegvis 

process över tid. Tiden främjar insikt, tilltro till sig själv och andra. Kristiansen (2000) belyser i 

sin studie att återhämtningsprocessen går steg för steg och det ena leder det andra. Kristiansen 

skriver vidare att processen även leder till att bli en del av och få samhörighet med samhället. 

Intervjupersonerna i den här studien sågs över tid återvinna och bygga upp relationer, självinsikt, 

tillit och reparera upplevelser och förluster som gått förlorade under tiden i substansberoende. 

Motivationen och viljan att leva drogfri framkom stärkas av drogfrihetens vinster vilket går i linje 

med Kristiansen (2000) som skriver att drogfrihetens vinster inom olika livsområden ses viktiga 

för att vidmakthålla ett liv utan droger och för att hitta meningsfulla alternativ till 

substansberoendet. 

 

Som författare till den här studien ser vi en liknelse mellan återhämtningsprocessen från 

substansberoende och processen i krisbearbetning. Cullberg (2006) pekar på att man i en 

psykologisk kris kan känna övergivenhet utifrån objektförlusten, känsla av meningslöshet och 

kaos. Processen går genom faser och stadier, att hålla verkligheten ifrån sig men att under ytan 

befinna sig i kaos, att få insikt i det som skett och försöka finna mening, att börja vända sig mot 

framtiden där symtom och beteendestörning avtar och gamla aktivitet återupptas och nya 

erfarenheter kommer successivt in. Slutligen beskriver Cullberg nyorientering som den sista 

fasen och att den inte har något slut, individen lever med det förgångna som ett ärr som alltid 

kommer att finnas med, förlorade intressen har ersatts av nya, självkänslan har återupprättats och 

svikna förhoppningar har bearbetats även om det gamla kan upplevas som korta stygn av smärta. 
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I den här studien framkom att intervjupersonerna i återhämtningsprocessen gick genom olika 

stadier. Från att konfrontera sin situation då känslor var svåra att hantera och hålla tillbaka till att 

succesivt knyta ihop känsla och intellekt för att slutligen integrera det som hänt och låta tiden i 

substansberoende bli en del av livshistorien. Cullberg (2006) poängterar att en krisprocess är om 

än plågsam inte ett sjukdomstillstånd utan individens normala reaktion på onormala 

omständigheter.  

 

En av reflektionerna hos författarna angående studiens resultat var, hur ser samhället på 

behandling av personer med substansberoende? Socialstyrelsen (2007) skriver att vård och 

behandling av personer med substansberoende är komplex ett beskrivs som ett omtvistat område. 

Skulle synsättet på vård och behandlingsstrategier vara desamma om det sågs ur ett 

krisperspektiv? Cullberg (2006) hävdar att personer i kris behöver hjälp och stöd, att det är viktigt 

med stöd till personerna i läkningsprocessen och i deras konfrontation med verkligheten. 

Cullberg skriver vidare om vikten av att personerna fritt vågar uttrycka sina tankar och känslor. 

Att personerna behöver ett vikarierande hopp när tilltron är svag och om vikten av familjens 

delaktighet under krisbearbetningen. 

 

Intervjupersonerna belyste att de stärkts i sin tilltro till sig själva i sin drogfrihet under 

återhämtningsprocessen. Intervjupersonerna uttryckte att det skulle ha varit svårare att 

avidentifiera sig från sitt substansberoende om de haft substitutionsbehandling med metadon och 

buprenorfin. Intervjupersonerna såg även att de inte hade stärkts på samma vis i bearbetningen av 

rädsla, skam och skuld om de haft substitutionsbehandling. Svensson (2012) skriver i sin studie 

att substitutionsbehandling är en omtvistad fråga inom svensk narkotikapolitik. Svensson 

förklarar att en del ser drogfri behandling som den bästa medan andra anser att drogfri behandling 

saknar evidens och tar resurser från den effektiva och evidensbaserade substitutionsbehandlingen. 

RCT studier har högst evidens och lämpar sig bäst för att undersöka läkemedel. Svensson skriver 

vidare att det är svårt och dyrt att mäta psykosociala faktorer och få RCT studier för likvärdig 

evidens och att studier med mindre evidens kan försvinna. Goldberg (2005) poängterar att 

substitutionsbehandlingar fungerar för vissa individer men inte för alla. Kakko (2011) skriver att 

hos nästan 40 procent av deltagarna hade substitutionsbehandling inte hjälpt återhämtningen. 
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Cullberg (2006) menar att kris är en naturlig process och beskriver vikten av familjen och att få 

stöd under krisprocessen.     

  

Metoddiskussion 

Författarna ansåg att kvalitativ metod var lämplig i denna studie för att få en förståelse för 

upplevelser av främjande faktorer för återhämtning, bibehållen drogfrihet och för att besvara 

studiens syfte. Polit och Beck (2013) menar att kvalitativ metod bygger på att förstå mänskliga 

upplevelser. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) skriver att i studier rörande människors 

uppfattningar, upplevelser och erfarenheter är ofta ord det bästa sättet att beskriva dessa fenomen. 

Sex personer intervjuades till den här studien. I studien användes induktiv ansats vilket är en 

viktig del i kvalitativ forskning eftersom vikt läggs vid att väva ihop delar av information till ett 

sammanhängande mönster (Polit & Beck, 2013). Trots det låga antalet intervjuer anser författarna 

inte att trovärdigheten av studien påverkats. Polit och Beck (2013) skriver att antalet deltagare i 

en intervjustudie styrs av hur mycket tid och resurser som finns. Att antalet deltagare inte är 

avgörande för trovärdigheten och att det är svårt att få bra kvalitet på intervjuerna om antalet 

deltagare är för stort. Kvale och Brinkman (2009) menar att om syftet är att undersöka 

människors upplevelser av ett fenomen kan intervjuer göras till dess mättnad nåtts. Den här 

studien styrks av att intervjuerna var innehållsrika och innehöll variationer i berättelserna. 

 

Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod till den här studien. Polit och Beck (2013) menar att 

den kvalitativa forskaren bör se till trovärdigheten i data som samlats in. Inklusionskriterier för 

studien var drogfrihet under minst två år utifrån att intervjupersonerna skulle kunna skildra en 

längre tids drogfrihet samt att intervjupersonerna inte diagnostiserats med bipolär eller schizofren 

diagnos. Författarna till den här studien valde att exkludera personer med bipolär diagnos 

eftersom dessa diagnoser kan påverka den kognitiva förmågan och ge behov av annan typ av stöd 

och nätverk än vad studien avsåg att undersöka. Johansson och Wibring (2005) skriver att det kan 

behövas mångårig kombinationsinsats såsom av psykoterapi, läkemedelsbehandling och 

stödkontakter för behandling av personer med beroendeproblematik och samtidig bipolär eller 

schizofren diagnos.  
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En styrka i den här studien ses i genus eftersom att tre män och tre kvinnor deltog i studien. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att studiedeltagare av olika, kön, ålder och bakgrund ger 

större möjlighet att se till att se olika erfarenheter. En styrka i studien ses även vara 

intervjupersonernas längd av drogfrihet. Intervjupersonerna hade varit drogfria mellan åtta och 23 

år med en mediantid på 12 år vilket gav en bild av drogfrihet och återhämtning i olika stadier och 

under lång tid. Snöbollsurval användes för att hitta deltagare med inklusionskriterier som var 

lämpliga för att få svar på studiens syfte. Även om andra urvalsmetoder graderas högre utifrån 

vetenskaplig tillförlitlighet anser författarna att studiens tillförlitlighet inte påverkats av 

urvalsmetoden. Författarna frågade intervjupersonerna innan intervjuerna genomfördes om 

eventuella diagnoser, drogfri tid och substansberoende för att se så de uppfyllde kriterierna för 

studien. Enligt Denscombe (2000) är snöbollsurval en effektiv teknik för att finna tillräckligt 

antal personer för studien särskilt när det används i ett mindre forskningsprojekt.  

 

Resultatet bygger på människors berättelser och det kan vara svårt att undvika att vissa delar 

framkommer i flera kategorier som till exempel relationer, rädsla, skam och skuld. Krippendorff 

(2013) skriver att kategorier bör vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande. Lundman och 

Graneheim (2012) beskriver att den huvudregeln kan vara svår att tillgodose när en text handlar 

om människor och att upplevelserna kan vara så sammanflätade att de passar in i flera kategorier. 

Tillförlitligheten i studien stärks av att båda författarna varit delaktiga i analysen och tillsammans 

fört en dialog om kategoriernas uppbyggnad. 

 

Att prata om svåra händelser och situationer i anknytning till tiden i substansberoende kunde ha 

väckt tunga känslor hos intervjupersonerna. Författarna erbjöd samtal en tid efter intervjuerna om 

intervjupersonerna kände behov av det. Intervjupersonerna tackade nej till ytterligare samtal. 

Samtliga personer som visat intresse att delta och som uppfyllde inklusionskriterier valde att 

fullfölja studien. Intervjupersonerna visade stort intresse i att delta och ville medverka för att 

utveckla vården. Intresset att delta i studien anser författarna visar på att studiens syfte är av vikt 

för att belysa vilka faktorer som är bärande för drogfrihet och återhämtning. Intervjuerna inleddes 

med en öppen fråga ”kan du berätta om din väg ur ditt beroende”. I en öppen intervju ges 

möjlighet till att få en beskrivning av personens livsvärld och upplevelse av fenomen (Polit & 

Beck, 2013). 
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Författarna arbetar inom missbruksvård och kan därigenom ha en viss förförståelse som 

omedvetet influerat analysen. Lundman och Graneheim (2012, p. 187-202) menar att 

förförståelsen är en viktig del av tolkningsprocessen. Författarna har reflekterat tillsamman över 

att förförståelsen består av egna erfarenheter utifrån arbetet med substansberoende personer och 

kan komma från både egna och vårdvetenskapliga teorier. Enligt Dahlberg et al. (2003) kräver 

öppenhet förmågan att vara känslig för de oväntade som eventuellt visar sig och en strävan att 

reflektera och bli medveten om sin förförståelse. Dahlberg skriver även att det alltid finns en 

form av förförståelse och att förutsättningslösheten aldrig kan vara total. Båda författarna deltog 

under intervjuerna vilket ökar tillförlitligheten då författarna kunnat uppmärksamma så mycket 

som möjligt av vad intervjupersonen beskrev. Intervjuerna avslutades med att fråga upp om 

intervjupersonen hade något mer att tillägga. Tillförlitligheten stärks då deltagarna ges möjlighet 

att ta upp saker de funderat på under intervjuns gång (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Kvalitativ forskning använder olika begrepp för att stärka studiens trovärdighet närmare bestämt 

giltighet, överförbarhet, neutralitet och tillförlitlighet (Lundman & Graneheim 2012; p. 187-202). 

För att skapa giltighet valdes tre män och tre kvinnor till studien för att fånga upplevelsen av 

bibehållen drogfrihet och återhämtning från substansberoende med så stor variation som möjligt. 

Giltigheten stärktes även med att använda citat ur intervjupersonernas berättelser. Författarna ser 

en överförbarhet det vill säga att resultatet kan appliceras på andra grupper och personer. Studien 

baseras på personers upplevelser av bärande faktorer för drogfrihet och återhämtning ur 

substansberoende. Resultatet ser författarna är representativt för personer med substansberoende i 

övriga landet. Sociala skyddsnät ser olika ut länder emellan men upplevelsen av återhämtning 

från substansberoende ser författarna även överensstämmer med personer från andra länder. 

Överförbarheten ses som god då både tidigare studier gjorda i landet och i övriga världen visar på 

liknade resultat såsom (Blomqvist, 2002; Kristiansen, 2000; Sherbaum & Specka, 2008; Hansen, 

Ganley & Carlucci, 2008).  

 

Resultatet ser författarna inte bara är av värde för personer med beroendeproblematik utan även 

för olika myndighetspersoner vars arbete är att ge stöd till personer med substansberoende. För 

att möjliggöra en bedömning av överförbarheten gjordes en noggrann beskrivning av urval, 

datainsamlingsmetod och analys (Lundman & Graneheim 2012, p. 187-202). Det kan ses negativt 
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att båda författarna deltog under intervjun var att studiedeltagarna kan få en känsla av utsatthet i 

en två mot en situation. Information gavs till studiedeltagarna om att båda författarna skulle 

närvara vid intervjun och samtliga deltagare godtog det. Tillförlitligheten stärktes av att två båda 

författarna deltog under intervjuerna och kan ses positivt vid analysprocessen då förståelsen av 

intervjuerna analyserades och diskuteras av två personer. Analysen har även diskuterades med en 

utomstående forskare vilket stärkt tillförlitligheten ytterligare.  

 

Betydelse för omvårdnad 

Båda författarna arbetar som sjuksköterskor inom beroendevård. Många substansberoende 

uttrycker låg tilltro till sin förmåga att kunna återhämta sig från beroende utan 

substitutionsbehandling med metadon eller buprenorfin. Det finns patienter som efterfrågar stöd 

och information om hur andra lyckats ta sig ur beroende. Utifrån att det är lite forskat inom detta 

område såg författarna att det fanns behov av ytterligare kunskap. Kunskap inom området kan ge 

en djupare förståelse för processen och om vilka faktorer som främjar återhämtning hos personer 

med substansberoende. En djupare förståelse skulle kunna utveckla och förbättra vården av dessa 

personer. Självhjälpsgrupper framkom ge stöd och hjälpa deltagarna i sin återhämtning. Ett 

samarbete med dessa skulle kunna komplettera vården. Substansberoende ses komplex och flera 

aktörer i samarbete kan stärka och främja möjligheten för återhämtning i olika sammanhang. 

 

I intervjuerna framkom vikten av familjemedlemmar, att i arbetet med substansberoende även 

inkludera familj och tänka på vikten av deras medverkan under återhämtningen ses som viktig för 

flera yrkeskategorier. Sysselsättning efter egen förmåga och utifrån individuella olikheter 

framkom som en viktig faktor för återhämtning. Sysselsättning med dess betydelse utifrån 

individuella skillnader bör lyftas fram för att medvetandegöra värderingar personal kan bära med 

sig och förmedla utifrån egen samhällssyn. 

 

Vården av substansberoende berör flera yrkeskategorier, ökad kunskap om främjande faktorer för 

återhämtning och bibehållen drogfrihet gynnar inte bara sjuksköterskor inom beroendevård utan 

kan även ligga till grund för fler yrkeskategorier så som personal inom socialtjänst.  
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Som författare av den här studien ser vi ett behov av och rekommenderar vidare forskning om 

vilka faktorer som är främjande för återhämtning och drogfrihet utifrån ett psykosocialt 

perspektiv. Författarna rekommenderar även vidare forskning och jämförande studier gällande 

psykosociala faktorer och substitutionsbehandling med metadon och buprenorfin. 

 

Vid analysen framkom även att det kan finnas könsskillnader av vad som kan upplevas vara 

stödjande och vidmakthållande vid återhämtning från ett tidigare beroende. Dock var syftet i 

denna studie inte att analysera eventuella könsskillnader men författarna till detta arbete ser det 

som en viktig framtida forskningsansats att studera om det finns könsskillnader av vad som kan 

upplevas vara stödjande och vidmakthållande vid återhämtning från ett tidigare 

substansberoende. 
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Tabell 3. DSM-IV and DSM-5 Criteria for Substance Use Disorders 

 

 

                                                                                                                                                                                          (Hasin et al. 2013)  

 
                                                                                                                                                    
a One or more abuse criteria within a 12-month period and no dependence diagnosis; applicable 

to all substances except nicotine, for which DSM-IV abuse criteria were not given. 

b Three or more dependence criteria within a 12-month period. 

c Two or more substance use disorder criteria within a 12-month period. 

d Withdrawal not included for cannabis, inhalant, and hallucinogen disorders in DSM-IV. 

Cannabis withdrawal added in DSM-5 (Hasin et al. 2013). 
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Förfrågan om att delta i en intervjustudie om stödjande faktorer till drogfrihet 

Det har tidigare forskats om olika behandlingsmetoder och läkemedel som kan vara till hjälp för 

att komma ur ett substansberoende. När det handlar om vilka andra faktorer som är viktiga för att 

uppnå och vidmakthålla drogfrihet finns det få studier. Den här studien avser att belysa vilka 

faktorer som kan upplevas viktiga för att främja drogfrihet. Syftet med studien är att belysa 

upplevelsen av stödjande faktorer för att vidmakthålla drogfrihet hos personer med ett tidigare 

substansberoende. Dina erfarenheter är värdefulla och kan ge viktig kunskap som kan användas i 

vården. Genom att medverka i denna intervjustudie så kan du bidra till att utveckla vården. 

Intervjuerna beräknas att ta mellan 30-90 minuter och intervjufrågorna kommer att handla om 

vägen ut ur substansberoende. Vi kommer att be dig berätta om din väg ur substansberoendet och 

vilka faktorer som varit viktiga för dig för att vidmakthålla drogfrihet. Du väljer själv hur 

utförligt eller ingående svar Du vill lämna på frågorna. 

Vi som genomför studien kommer båda att delta vid intervjun. Intervjun kommer att spelas in på 

band och sedan skrivas ut. Intervjuerna kommer att få en kod i syfte att inga namn ska 

framkomma. Resultatet kommer att presenteras så att ingen enskild deltagare kommer att kunna 

identifieras i rapporten. Materialet kommer inte att användas till annat ändamål än denna studie. 

Intervjuerna raderas när studien är klar. Medverkan i denna studie är helt frivillig och Du kan när 

som helst ta tillbaka Ditt samtycke med omedelbar verkan utan att ange skäl för detta, data som 

inhämtats dessförinnan får dock användas i forskningen.  

Denna studie ingår som ett examensarbete i omvårdnad på avancerad nivå inom 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatri.  

Camilla Larsson         Erica Lundqvist                            Gabriella Gustafsson 

Leg.Sjuksköterska         Leg.Sjuksköterska                Universitetslektor/Handledare 
clalon02@student.umu.se           manlud05@student.umu.se                       gabriella.gustafsson@umu.se 
070-2891831                                073-0381059 
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Frågeformulär 

 

Huvudfråga 

1, Kan du berätta om din väg ut ur beroendet? 

Följdfrågor 

2, Vilka faktorer har varit viktiga/viktigast?  

3, Vilka motivationsfaktorer har du haft? 

4, Hur har förändringsprocessen sett ut? 

5, Har du stött på hinder och svårigheter/vilka hinder och svårigheter? 

6, Hur har du uppnått en varaktig lösning och lyckats bibehålla drogfrihet? 

7, Har du någon tanke på hur missbruksvården skulle kunna bli bättre på? 

Avsluta med frågor om det är något intervjupersonen skulle vilja tillägga. 
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Svarskort 

 

Vi önskar att du kryssar för om du fortfarande vill delta i studien. Skicka så snart som möjligt 

tillbaka svarskortet i det medföljande för frankerade kuvertet senast onsdagen den 4/12. 

 

               Ja      Nej 

                   

 

Namn:_________________________________________________________________ 

Telefonnummer som vi kan nå dig på:_______________________________________ 

 

Om Du är intresserad av att delta kommer Du att kontaktas av Camilla Larsson eller Erica 

Lundqvist via ovanstående telefonnummer. Du har då möjlighet att ställa frågor, tacka ja eller nej 

och avtala lämplig tidpunkt och plats för intervjun. 

 

                                      

 

 

 

 


