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Syftet med studien är att skapa en ökad kunskap om hur det är att leva i missbruk och vad det 

är som gör att missbrukaren vill bli drogfri. Vidare vill uppsatsen undersöka och skapa en 
förståelse för vad det är som hjälper missbrukarna att förbli drogfria. Ett missbruk har inte 
bara förödande konsekvenser för individen, utan kostar även samhället oerhört mycket. I 

Sverige uppskattas det finnas mellan 26 000 och 30 000 tunga missbrukare 
(Brottförebyggande rådet 2012 refererad i Brottsförebyggande rådet, 2013). Sju intervjuer 
genomfördes och dessa analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys och inslag av 

grounded theory. Genom intervjuerna har författarna erhållit ökade kunskaper om vad som är 
viktigt i drogfriheten. Empirin har författarna kopplat ihop och lyckats styrka genom tidigare 

forskning och litteratur. Våra teoretiska utgångspunkter var bland annat, symbolisk 
interaktionism, exit teorin, och tidigare forskning samt litteratur om självhjälpsrörelser. Ett 
större intresse visas för NA (Anonyma Narkomaner) då författarna sympatiserar med deras 
vision. Uppsatsen fördjupar sig i olika relationer under tillfrisknandet, men även i att bryta 

med sitt missbruk och de psykosociala konsekvenserna från missbruket. I intervjuerna 
framkom att relationen till andra människor hade stor betydelse för tillfrisknandet, och även 

för att bryta missbruket och konsekvenser av detta. Slutsatser från denna studie är att 
relationen och förhållningssättet till sig själv, till andra, till samhället och allt annat är 

avgörande i drogfriheten. De skapar förutsättningar som ger det drogfria livet ett värde. 
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1. Inledning 

Missbruk och narkotikabruk är ett stort problem för samhället och förödande för de individer 
som missbrukar. Användandet av narkotika rotades i Sverige på allvar på 1960-talet (CAN, 
2012) och är idag utspritt över alla åldrar och samhällsklasser. Missbruksutredningen (2011) 
gjorde en skattning att narkotikabruk och -missbruk kostade samhället 24 miljarder kronor år 
2008, och då är inte kostnader för alkoholmissbruk inräknade i skattningen. 

Det finns även en rapport från Nutek (2006) där man har försökt räkna ut vad en missbrukare 
kostar samhället årligen när denne är aktiv i sitt missbruk. Man har då räknat på kostnader för 
brottslighet, rättegångar, rättshjälp och kostnader för olika vårdinsatser samt eventuella 
kostnader för utsatta barn och ungdomar. Det man har kommit fram till är att en aktiv manlig 
amfetaminmissbrukare kostar samhället 1,7 miljoner kronor och en aktiv kvinnlig 
amfetaminmissbrukare kostar samhället 1,4 miljoner kronor varje år. År 2008 gjordes en ny 
beräkning gällande heroinister, där man kom fram till en årlig samhällskostnad på 2,1 
miljoner kronor. 

År 2009 togs totalt 28 250 lagföringsbeslut gällande narkotikabrott i Sverige, där 15 136 av 
dessa gällde domar, 6 221 gällde strafförelägganden och 6 893 gällde åtalsunderlåtelser 
(Brottsförebyggande rådet, 2009). Enligt äldre uppskattningar gjorda av Brottsförebyggande 
rådet (2012 refererad i Brottsförebyggande rådet, 2013) finns det mellan 26 000 och 30 000 
tunga missbrukare i Sverige och det finns inga anledningar att tro att antalet tunga 
missbrukare varken har ökat eller minskat under de senaste åren. Mellan åren 2000 och 2012 
har antalet anmälda narkotikabrott ökat med 76 176 anmälningar, något som dock inte enbart 
tyder på att narkotikabruket i Sverige har ökat utan även på ökade resurser hos polisen 
(Brottsförebyggande rådet, 2013). 

1.1 Bakgrund till val av ämne 
Studiens ämne har valts av flera anledningar. Båda studiens författare arbetar som timvikarier 
på två olika behandlingshem för missbrukare. Båda behandlingshemmen bedriver sin 
behandling utifrån 12-stegsmetoden och klienterna är tvungna att gå på regelbundna 
självhjälpsmöten. Båda författarna trivs med arbetet och anser att båda behandlingshemmen 
har en behandlingsmetod som författarna själva tror på. Författarna tror att gemenskapen och 
att få dela erfarenheter med andra som har en liknande bakgrund har en betydande roll för att 
lyckas tillfriskna från ett missbruk. 

Författarna har under sin socionomutbildning fått lära sig om olika behandlingsmetoder som 
finns tillgängliga idag, men även om läkemedlens framfart som ett alternativ till drogfrihet. 
Denna studie är inte byggd på en tro att det går att byta ut en olaglig drog mot en ”laglig 
drog”. Med drogfrihet menas i denna studie således att individerna inte äter någon form av 
medicin för att förbli drogfri. Andra mediciner, mot till exempel högt blodtryck eller diabetes, 
räknas i denna studie inte till de mediciner som används för att förbli drogfri, utan de 
mediciner studien menar handlar främst om mediciner som används som substitut för droger 
eller för att förhindra användande av droger, såsom metadon eller subutex.  

Denna studie stödjer NAs syn på drogfrihet, vilket innebär att drogfrihet enligt denna studie 
innebär total avhållsamhet från samtliga droger. 
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1.2 Problemformulering 
Ett missbruk har inte bara förödande konsekvenser för individen, utan kostar även samhället 
oerhört mycket. Att förstå hur missbrukare tar sig ur sitt missbruk och vad det är som gör att 
de fortsätter att leva ett drogfritt liv har således en stor nytta för samhället, men även för de 
professioner som ska arbeta med missbrukare, både ideellt och inom socialt arbete.  

 
1.3 Syfte 
Syften med studien är att skapa en ökad kunskap om hur det kan vara att leva i missbruk och 
vad det är som kan göra att missbrukaren vill bli drogfri. Vidare vill uppsatsen undersöka och 
skapa en ökad kunskap om för vad det kan vara som hjälper missbrukarna att förbli drogfria.   

 
1.4 Frågeställningar 
De frågeställningar vi har utgått ifrån: 

• Vad var det som fick respondenterna att bli drogfria? 
• Vad är respondenternas upplevelser av att vara drogfria?  
• Vad är det som får respondenterna att förbli drogfria? 

 

1.5 Begreppsförklaringar 
I detta avsnitt kommer begrepp att förklaras närmare för att ge läsaren förståelse för ord, 
uttryck och slang som används i studien, samt för att förklara vissa ords innebörd och 
betydelse i just denna studie. 

 

Aktiv   Exempel: ”När jag var aktiv eller i mitt aktiva liv”. Aktiv betyder i dessa 
sammanhang en person som är aktiv i sitt missbruk.  

12-steg  12-stegsmetoden eller 12-stegsprogrammet, även kallad 
Minnesotamodellen. 12-stegsmetoden bygger på 12 steg som 
missbrukaren ska följa och använda för ett drogfritt liv och den används 
inom bland annat AA och NA (AA12steg, u.å.). 

Drogfrihet  Drogfrihet innebär i den här studien nykterhet och avhållsamhet från 
såväl droger som alkohol, då alkohol i denna studie betraktas som en 
drog.  

Missbruk   Med missbruk menas i den här studien inte missbruk av en specifik drog, 
medicin eller alkohol, utan syftar till ett bruk av en eller flera substanser 
som ger upphov till återkommande problem med sociala relationer och 
familj, arbete, skola och/eller hem, rättsväsendet (såsom polis), 
upprepade gånger ger fysiska och/eller psykiska skador och att personen 
trots detta fortsätter att använda substansen eller substanserna 
(Beroendelinjen, u.å.). Den här studien är således inte intresserad av vad 
missbrukarna använde för specifika droger under tiden för deras 
missbruk.  



	   6	  

NA  Anonyma Narkomaner (Narcotics Anonymous), vilken är en 
självhjälpsrörelse. 

LP-stiftelsen  Levi Petrus-stiftelsen är en stiftelse som arbetar med missbruk på en 
kristen värdegrund. 

Lägga av  Att upphöra med sitt missbruk. 

Tända av  En period av abstinens och/eller avsättningssymtom som ofta uppstår när 
man avbryter ett missbruk. 

Tillfrisknande  Den positiva utveckling, både personligt, andligt och fysiskt, som 
kommer av att man avbryter sitt missbruk. 

Metadon/Subutex En morfinliknande medicin som används som substitut för droger som 
heroin, morfin och andra opiater. 

Spårat  När saker och ting ”spårar” i denna studie innebär det att det går överstyr 
eller att personerna tappar kontrollen. 

Gemenskapen En benämning på den självhjälpsrörelse personen deltar i, till exempel 
NA eller AA. 

Utslussningsboende  Ett kollektivt boende med stödinsatser som missbrukare bor på efter 
genomgången behandling. 

Respondent De personer som har deltagit i studiens undersökning i form av 
kvalitativa intervjuer. 

 

1.6 Avgränsningar 
För att respondenterna skulle få delta i studien ställdes ett kriterium på att samtliga deltagare 
skulle ha minst ett års drogfri tid. Denna avgränsning gjordes eftersom det bedömdes att 
drogfrihet i mindre än ett år skulle kunna ge upphov till felaktiga data i förhållande till de 
utmaningar personerna ställs inför under en längre period av drogfrihet. Total avhållsamhet 
från droger var ytterligare ett kriterium som ställdes för deltagande i studien. Med total 
avhållsamhet från droger menas i denna studie att respondenterna inte fick genomgå 
substitutbehandling, äta narkotikaklassade mediciner eller på annat sätt missbruka. Samtliga 
respondenter är aktiva i självhjälpsrörelse. 

 

2. Om narkotikamissbruk och Anonyma Narkomaner  
I detta avsnitt kommer först självhjälpsrörelsen Anonyma Narkomaner (i fortsättningen 
förkortat NA) att presenteras närmare, där NA som självhjälpsrörelse kommer att beskrivas. 
Detta görs för att alla respondenter utom en (som är engagerad i Anonyma Alkoholister) är 
engagerade i NA och anser att detta engagemang är en stor del av deras nya liv som drogfria. 
NA som gemenskap arbetar med några av de frågor författarna är intresserade av att 
undersöka, såsom att bygga upp ett nytt positivt nätverk genom gemenskap, samt med 
strategier för att kunna klara av att hantera livet utan droger. Anledningar till varför NA är 
intressant för denna studie och studien därmed fokuserar mycket på NA är dels för att det är 
kostnadsfritt och därmed inte kostar samhället eller deltagarna något, dels för att det finns 



	   7	  

över hela världen och i de flesta svenska städer och dels för att tillfrisknande missbrukare får 
ansvar och positiva rutiner i sin vardag genom att regelbundet gå på möten. Eftersom NA inte 
kostar deltagarna något kan alla som önskar bli medlem. Tillgängligheten till NA är även en 
fördel, då det finns möten flera gånger om dagen och på flertalet platser i de större svenska 
städerna och i det sällan är längre än ett par mil till närmaste möte i övriga Sverige. 
Författarna har båda arbetat med klienter som är medlemmar i NA, där dessa har uttryckt hur 
betydelsefullt NA är för dem och hur de känner en gemenskap och kan identifiera sig med 
övriga NA-medlemmar. Gemenskapen bidrar bland annat till att dessa personer inte känner 
sig ensamma om sina problem och därmed vågar dela med sig av dessa, och därmed kan 
bearbeta sådant som har varit jobbigt i deras liv. På grund av ovanstående uppräknade 
anledningar och de fördelar författarna ser med självhjälpsrörelser, är författarna intresserade 
av att veta mer om hur dessa fungerar. Eftersom alla respondenter utom en är medlemmar i 
NA, valdes NA som den självhjälpsrörelse studien tittar närmare på för att titta närmare på. 

En översikt av vad NA är, hur NA fungerar, bakgrund och historia till NA och hur NA ser ut 
idag att gås igenom, samt en kort beskrivning av hur NA-möten är upplagda och i allmänhet 
brukar se ut. Sedan kommer definitionen av vad en missbrukare är att gås igenom. För att 
definiera missbruk som begrepp kommer kriterier enligt DSM-IV för missbruk respektive 
beroende att presenteras.  

2.1 Vad är NA?  
”Så att ingen beroende som vill tillfriskna från beroendet någonsin skall 
behöva dö.” (Anonyma Narkomaner, 1998, s.16) 

NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger har blivit ett 
allvarligt problem. Dessa män och kvinnor brukar inom NA kallas ”beroende”, då samtliga 
har någon form av missbruk och/eller beroende och kommer därför i fortsättningen i detta 
avsnitt att benämnas som beroende (Anonyma Narkomaner, 1998). De beroende som kommer 
till NA befinner sig i ett tillfrisknande eller har en vilja att tillfriskna och går regelbundet på 
NA-möten för att tillsammans hjälpa varandra att tillfriskna och bibehålla ett tillfrisknande. 
NAs program innebär total avhållsamhet från alla droger, vilket betyder att en tillfrisknande 
beroende avhåller sig från alla former av droger, inklusive alkohol. Alla är välkomna att 
ansluta sig till NA oavsett ålder, kön, sexuell identitet, etnicitet, religiositet eller avsaknad av 
religiositet. Det spelar således ingen roll vem personen är, alla som vill delta är välkomna. 
Eftersom NA är en ideell gemenskap kostar det ingenting att ansluta sig till NA. För att delta 
på NA-möten krävs det därför heller inga medlemsavgifter eller inträdesavgifter och de som 
deltar behöver inte lova någonting eller skriva under något. Det enda villkoret som finns för 
ett medlemskap i NA är en önskan om att sluta använda droger. NA är inte heller bunden eller 
ansluten till några andra organisationer, såsom politiska eller religiösa grupper, och inte heller 
till några lagövervakande instanser. NA står således aldrig under någon uppsikt. 

2.1.1 NAs utbredning 
NA har sitt ursprung i Anonyma Alkoholisters rörelse (i fortsättningen förkortat AA) och kom 
till eftersom det fanns ett behov av självhjälpsmöten även för de som hade problem med 
droger, då AA främst inriktar sig på de som har problem med alkohol. Det första NA-mötet 
hölls i Kalifornien, USA år 1953, men det dröjde ytterligare några år innan NA-rörelsen såg ut 
som den gör idag. År 1954 fanns det endast ett NA-möte i världen. På den första 
världsservicekonferensen som hölls år 1976 rapporterades mer än 225 NA-möten i tre länder; 
USA, Canada och Australien. NA hade således spritt sig och blivit en rörelse som inte bara 
sträckte sig inom USA, utan även hade nått andra länder. År 1978 rapporterades det att det 



	   8	  

fanns 376 möten, vilket innebär en stor ökning på bara två år. År 2005 fanns det 31 000 möten 
i 107 olika länder, där mötena hölls på 28 olika språk och år 2009 rapporterades det att det 
fanns 55 000 möten. År 2013 fanns det över 80 000 möten i mer än 131 länder, det fanns NA-
litteratur på 41 olika språk och det talades 71 olika språk på NA-mötena. NA som rörelse har 
på drygt ett halvt sekel utökats med mer än 80 000 möten och spridits över stora delar 
världen. 

2.1.2 NA i Sverige  
Det första NA-mötet i Sverige hölls 17 januari 1987 på Södermalm i Stockholm. Ungefär vid 
samma tid startades fler grupper runtom i landet, men alla dessa grupper var okända för 
varandra under en tid tills de slutligen träffades. Idag finns det i Sverige en region, 14 distrikt 
och ca 200 grupper med runtomkring 400 veckotaliga NA-möten. NA-möten finns att tillgå 
på de flesta orter runtom i Sverige. 

2.1.3 NA-möten 
Det finns olika sorters NA möten; slutna möten och öppna möten. De slutna mötena är endast 
till för de som redan identifierar sig som beroende och vill tillfriskna från sitt beroende. De 
öppna mötena är öppna för vem som helst att delta, såväl beroende som anhöriga och 
besökare är välkomna på de öppna mötena. På en del möten diskuteras olika teman, som till 
exempel olika känslor, något utav de tolv stegen, relationer, återfall i missbruk, skam och 
skuld. På andra möten kan det finnas inbjudna talare som delar med sig av sina erfarenheter, 
styrkor och sitt hopp. Sådana möten med talare kallas ”talarmöten”. Ytterligare en typ av 
möten som finns är litteraturstudiemöten, då deltagarna på mötet läser ett stycke ur någon av 
NAs litteratur för att därefter diskutera om det som lästs. 

Andra typer av möten som finns är kvinnomöten, där endast kvinnor är välkomna. Det finns 
även motsvarande möten där endast män är välkomna. Dessa möten, där endast kvinnor eller 
män är välkomna, är till för att alla ska kunna dela med sig av sina erfarenheter och en del 
erfarenheter kan vara svårare att dela med sig av när det motsatta könet finns närvarande. 

2.1.4 Hur ett möte kan se ut 
Mötet börjar oftast på ett givet klockslag av att möteshållaren hälsar alla deltagare välkomna 
och läser ur mötesmanualen. Därefter läser några av deltagarna från några av de pamfletter 
som lags ut i lokalen. Dessa pamfletter har olika innehåll såsom beskrivningar av vad NAs 
program är, vem en beroende är, varför deltagarna på mötet är där, de tolv stegen och de tolv 
traditionerna. När pamfletterna har lästs börjar mötets nästa del och hur det ser ut beror på 
vilken sorts möte det är (för vilka typer av möten som finns, läs under rubriken ”NA-möten”). 
Vid talarmöten presenteras talaren och denne får ta vid och börja tala. Vid andra möten 
öppnas mötet för delning, vilket innebär att deltagarna får dela med sig av erfarenheter, 
känslor eller händelser. Delningen kan se ut på olika sätt. Antingen kan det vara så kallad 
runddelning, vilket innebär att en person börjar med att dela och sedan fortsätter delningen i 
turordning, oftast medsols. Andra typer av delningar som finns är handuppräckning eller fri 
delning. Vid samtliga delningar presenterar sig deltagaren som beroende och med sitt namn. 

Nykomlingar på möten innebär inom NA att en deltagare aldrig tidigare har deltagit på NA-
möten. Nykomlingar ges särskild uppmärksamhet under hela mötet och deltagarna uttrycker 
en förhoppning om att nykomlingen ska komma tillbaka på möten. Förutom att 
uppmärksamma nykomlingar delas det även ut nyckelringar under mötena. Nyckelringarna 
delas ut till beroende som har lyckats vara drogfria en viss tid. Nykomlingar får alltid en vit 
bricka med texten ”bara för idag” och den delas även ut när någon av deltagarna har tagit ett 
återfall och därför har börjat om sin period av drogfrihet från början. Andra tidsperioder av 
drogfrihet som innebär att deltagarna får en nyckelring är 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar, 6 
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månader, 9 månader, 1 år, 18 månader, 2 år och därefter för varje ytterligare år av drogfrihet 
som går. 

NA är en självförsörjande rörelse och tar inte emot bidrag från utomstående organisationer. På 
grund av detta skickas en korg, hatt eller dylikt runt i rummet under mötet där deltagarna får 
lägga i frivilliga bidrag. Dessa frivilliga bidrag används för att finansiera hyra av lokal, kaffe 
och litteratur. Eftersom tanken är att NA ska vara självförsörjande är det endast medlemmar 
av NA som får lägga i bidrag i korgen eller hatten, anhöriga och besökare får således inte 
lägga i bidrag. 

Mötet avslutas därefter med att någon av deltagarna läser avslutningstexten och efter att 
avslutningstexten är läst samlas oftast alla i en ring där samtliga deltagare läser sinnesrobönen 
tillsammans: 

”Gud giv oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra, mod att 
förändra det vi kan, och förstånd att inse skillnaden.” 

2.1.5 Statistik från NAs egna medlemsundersökning 
NA har nyligen gjort en enkätundersökning via webben (www.nasverige.se) där de har samlat 
in information om sina medlemmar. Denna undersökning har ännu inte använts av NA, men 
författarna till denna studie fick genom kontakt med NA ta del av de resultat som 
undersökningen resulterade i. 1 015 NA-medlemmar svarade på web enkäten och de resultat 
som redovisades var bland annat att 77% av respondenterna hade en sponsor. En sponsor är i 
NA-sammanhang en person som även den är engagerad i NA och är den person en 
missbrukare i tillfrisknande kan ringa eller träffa för att få hjälp i sin drogfrihet. Den person 
som en sponsor hjälper kallas för sponsir. En sponsor kan ha flera sponsirer, samt ha en egen 
sponsor. Gemenskapen inom NA styrks av sponsorskapet.  
 
Det var vanligast att medlemmarna deltog på möten två gånger i veckan (29%), därefter 
deltog 21% på möten en gång i veckan och 18% deltog på möten tre gånger i veckan. 
Sammantaget går 68% på en till tre möten i veckan och resterande 32 % går på antingen färre 
eller fler möten i veckan.	  

De största influenserna till varför individerna gick på sitt första NA-möte uppgavs av 
respondenterna vara familj, NA-medlemmar, behandlingshem eller rådgivning. De tre största 
anledningarna till varför individen fortsatte att gå på NA-möten uppgavs vara identifikation 
med medlemmarna (35%), stöttan (25%) och andra NA-medlemmar (18%). 

Denna undersökning är ingenting som kan tas med i resultatdelen av denna studie då den inte 
är publicerad, men är fortfarande intressant för studien då den kan ge en fingervisning av hur 
det ser ut inom NA. Teorier om gemenskapen, att gå på möten, identifikation med likasinnade 
och att bli hjälpt och att hjälpa andra med liknande erfarenheter styrks i denna undersökning.  

 
2.2 Vem är en missbrukare?  

Vem och vad är det som bestämmer om en person är missbrukare eller beroende? Att 
definiera missbruk eller beroende kan många gånger vara väldigt luddigt och gränserna 
mellan missbruk och beroende uppfattas ofta som otydliga och diffusa. I det här avsnittet 
kommer en definition av missbruk och beroende att beskrivas utifrån DSM-IV 
(Beroendelinjen, u.å.). DSM står för Diagnostic and statistical manual of mental disorders 
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och är ett amerikanskt system för klassifikation av diagnoser och psykiska störningar. IV står 
för vilken version av klassifikationssystemet som används (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Missbruk är när man gång efter gång ställer till det för sig genom att använda en drog. 
Beroende är när man inte längre klarar av att styra intaget av en drog. 

2.2.1 Definition av missbruk 
För att uppfylla kriterierna för diagnosen missbruk enligt DSM-IV ska individen under en och 
samma 12-månadersperiod uppfylla minst ett utav följande påståenden: 

1. Individen ska vid upprepade tillfällen ha använt en substans, så att denne har 
misslyckats med att klara av sina skyldigheter i hem, skola eller arbete. 

2. Individen ska ha upprepat bruket i situationer som medför betydande risker för fysisk 
skada, till exempel rattfylla. 

3. Individen ska vid upprepade tillfällen ha haft problem med rättvisan, till exempel 
polisen, på grund av någon substans. 

4. Individen ska ha fortsatt med drogbruket trots att det har gett upphov till 
återkommande eller ständiga sociala problem på grund av drogeffekterna. 

Individen ska aldrig ha uppfyllt kriterierna för beroende enligt DSM-IV, se under nästa rubrik. 

2.2.2 Definition av beroende 
För att uppfylla kriterierna för diagnosen beroende ska minst tre av följande situationer gälla 
under en och samma 12-månadersperiod: 

1. Det sker en tillvänjning (toleransutveckling) hos individen, med antingen ett behov 
av att påtagligt öka mängden för att få effekt eller en minskad effekt vid ett fortsatt 
bruk. 

2. Typiska abstinenssymtom uppstår eller att individen fortsätter sitt bruk för att 
undvika sådana symtom. 

3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än individen hade tänkt sig 
från början. 

4. Individen har en ständig önskan att minska intaget. 
5. Individen ägnar mycket tid åt sitt drogbruk, som till exempel att skaffa drogen, 

tänka på drogen eller återhämta sig från drogen. 
6. Viktiga sociala aktiviteter på till exempel arbete eller fritid minskar eller överges 

helt på grund av drogbruket. 
7. Drogbruket fortsätter trots att individen har kunskap om effekter av både fysiska 

och psykiska besvär och/eller skador. 

3. Metod 
I detta avsnitt kommer först tillvägagångssättet för datainsamlingen att gås igenom för att 
därefter förklara de metoder som har använts för att utföra studien, samt motiveringar till 
varför dessa metoder har använts. Därefter kommer urvalsförfarandet och tillvägagångssättet 
för sammanställningen av det framkomna datamaterialet att förklaras. Hur litteratursökningen 
gick tillväga kommer översiktligt att beröras för att därefter diskutera studiens validitet och 
reliabilitet, samt de etiska reflektioner som finns rörande studien. Slutligen kommer en kort 
översikt gällande författarnas ansvarsfördelning av studien att beskrivas. 
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3.1 Datainsamling  
Datainsamlingen har i denna studie skett genom sju semistrukturerade intervjuer Bryman 
(2011). Genomförandet av intervjuerna började med att en pilotintervju utfördes med den 
uttänkta intervjuguiden. Efter pilotintervjun lades underfrågor till varje huvudfråga till, detta 
gjordes för att säkerställa att frågorna på bästa möjliga sätt skulle besvara syftet och 
frågeställningen med studien. Intervjuguiden består av tre bakgrundsfrågor rörande kön, ålder 
och drogfri tid och därefter sju öppet utformade frågor (se bilaga 1). Vid intervjutillfällena 
inleddes varje fråga med den huvudsakliga huvudfrågan och i de fall där intervjupersonerna 
gav korta svar, ofullständiga svar eller inte svarade på det studien var ute efter att få veta, 
ställdes underfrågorna. Till varje huvudfråga fanns en till tre underfrågor och även dessa var 
öppet utformade. Anledningen till att samtliga frågor är öppet utformade är för att 
intervjupersonerna ska kunna svara så fritt som möjligt och kunna tolka in det de själva anser 
vara av vikt för att besvara frågan. Öppna frågor ger även större möjlighet för längre svar, då 
slutna frågor oftast endast ger ett ja- eller nej svar.  

Samtliga intervjuer är besöksintervjuer, vilket innebär att författarna träffade respondenterna 
för att utföra intervjuerna. Anledningen till att besöksintervjuer valdes vid utförandet av 
intervjuerna är för att underlätta själva intervjutillfället. Vid en besöksintervju är det lättare att 
förklara vad som menas med en fråga som kan vara svår för intervjupersonen att förstå och 
det är lättare att undvika missförstånd mellan intervjuare och intervjuperson Bryman (2011). 
Valet att låta intervjupersonerna välja plats för intervjun gjordes för att intervjutillfällena 
skulle utföras i en så avslappnad miljö som möjligt. Samtliga intervjuer utfördes antingen i 
intervjupersonernas hem eller på ett fik. 

3.2 Tillvägagångsätt 
Vid rekryteringen av respondenter kontaktades möjliga respondenter via telefon där deras 
medverkan i studien efterfrågades. Vid telefonkontakten informerades samtliga respondenter 
även om de etiska principer denna studie följer (se avsnittet ”etiska principer” för mer 
ingående information). För att undvika obehagliga överraskningar för intervjupersonerna 
informerades dessa redan vid telefonkontakten om att intervjuerna skulle spelas in, vilket 
ansågs vara av stor vikt att informera om långt i förväg. 

Vid själva intervjutillfällena delade författarna upp sig och utförde intervjuerna enskilt, med 
undantag för en intervju där båda författarna deltog. Vid intervjutillfällena gavs 
intervjupersonerna omfattande information rörande de etiska principerna studien följer. 
Samtliga respondenter fick ta del av intervjuguiden i de fall de önskade detta eller att få 
samtliga frågor upplästa för sig innan intervjuerna började. Intervjuerna spelades in med 
antingen en diktafon eller en mobiltelefon. Intervjuerna flyttades därefter över till en dator 
och raderades från både mobiltelefon och diktafon. Samtliga intervjuer kommer att raderas 
från datorn när denna studie, som är en kandidatuppsats, har blivit godkänd av examinatorn. 

3.3 Analysmetod 
Denna studie har gjorts med en kvalitativ ansats, vilket enligt Bryman (2011) innebär att 
forskningen bygger på kunskapsteoretiska ståndpunkter där forskaren lägger störst tyngd vid 
förståelsen av en social verklighet och hur deltagarna i studien tolkar just denna verklighet. 
Vid en kvalitativ ansats finns det sex steg att följa enligt Bryman (2002): 

1. Generella frågeställningar (forskningsfrågor). 
2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner. 
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3. Insamling av relevant data. 
4. Tolkning av data. 
5. Begreppsligt och teoretiskt arbete: 

a. Specificering av frågeställningar. 
b. Insamling av ytterligare data. 

6. Att skriva forskningsrapporten. 

Författarna valde kvalitativ innehållsanalys med inslag av grounded theory som analysmetod. 

”Vi som arbetar med grounded theory kodar våra data i samband med att 
de samlas in… Till skillnad från kvalitativ forskning, som kräver att data 
ska passa in på i förväg utformade och standardiserade koder, ska 
tolkningarna av data i grounded theory forma de koder som utvecklas.” 
(Bryman, 2011, s.515)  

Den kvalitativa innehållsanalysen är bland det vanligaste tillvägagångsättet när det kommer 
till kvalitativ analys av dokument Bryman (2011). Innehållsanalys är enligt Bryman (2002) en 
analys som kan användas när ostrukturerad information samlats in av forskare, som till 
exempel ostrukturerad eller semistrukturerad intervju, som använts i denna studie. Det finns 
två alternativ att utgå ifrån: manifest innehållsanalys eller latent innehållsanalys Bryman 
(2002). 

Manifest innehållsanalys: Det som står skrivet är svaret. Forskaren ser vad texten handlar om 
och inget annat. 

Latent innehållsanalys: Att tolka innehållet för att se ifall det finns ett bakomliggande djupare 
svar. Forskaren går bakom det skrivna ordet.   

Kvalitativ innehållsanalys innebär delvis ett letande efter teman i det insamlade datamaterialet 
och är den grundläggande metod som har använts i denna studie Bryman (2011). 

”Hur man bär sig åt för att hitta dessa bakomliggande teman är sällan något som beskrivs 
närmare” (Bryman, 2011, s.505)  

Inslagen av grounded theory har valts för att erhålla ökade kunskaper utifrån det insamlade 
datamaterialet och studiens resultat. 

De inspelade intervjuerna transkriberades och meningsbärande enheter valdes ut. De 
meningsbärande enheterna kodades därefter genom så kallad axial kodning (Bryman, 2011). 
En axial kodning innebär en öppen kodning för att i nästa skede kunna föra samman koderna 
till kategorier. När samtliga meningsbärande enheter var kodade, delades dessa upp i två 
block. Det ena blocket handlade om tillfrisknande och drogfrihet (se bilaga 2) medan det 
andra blocket handlade om livet i ett aktivt missbruk (se bilaga 3). När koderna hade delats 
upp i blocken, skapades sedan kategorier utifrån de olika koderna. Kategorierna har därefter 
delats in i subkategorier och utifrån dessa skapades kärnkategorier (se bilaga 2 och 3).  

Förenklat har tillvägagångssättet för analysmetoden sett ut på detta sätt: 
Meningsbärande enheter → Kod → Kategori → Subkategori → Kärnkategori 

Nedan visas ett exempel på hur kodningen har sett ut. Exemplet är taget från blocket om livet 
i missbruk: 
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3.4 Urval 
För att ta fram respondenter till studien har ett bekvämlighetsurval i form av snöbollsurval 
(även kallat kedjeurval) använts. Detta innebär att urvalet av respondenter har skett genom att 
tillgängliga respondenter har använts för att komma i kontakt med ytterligare respondenter 
som passar till studien Bryman (2011). Tidigare missbrukare som idag är drogfria 
kontaktades. Vid intervjutillfällena efterfrågades om respondenterna kände andra tidigare 
missbrukare som kunde kontaktas för att utföra ytterligare intervjuer. 

Ett kriterium som ställdes för att få delta i studien var att respondenterna skulle ha minst ett 
års drogfri tid. Anledningen till att minst ett års drogfrihet önskades var för att upplevelser av 
drogfri tid kortare än ett år skulle kunna ge tvivelaktiga data till studien. Vid de flesta 
intervjutillfällena gavs ofta många förslag på personer som kunde kontaktas för att delta i 
studien, vilket gjorde att personer av olika kön och ålder kunde väljas ut och därmed få en 
bredare spridning på åldern. De respondenter som har deltagit i studien är två tjejer och fem 
killar i åldrarna 26 till 65år och samtliga intervjuer är besöksintervjuer.  

Eftersom ett snöbollsurval har använts är intervjupersonerna inte slumpmässigt utvalda och 
den geografiska spridningen är inte heller alltför stor. 

Anledningen till varför ett snöbollsurval valdes och inte ett slumpmässigt urval är för att det 
inte gick att hitta några tillgängliga register över drogfria missbrukare (Dahmström, 2011). 
För att få tag på respondenter hade ett behandlingshem eller NA kunnat kontaktas, vilket även 
det hade blivit ett snöbollsurval. Anledningen till att detta inte valdes var för att öka den 
geografiska spridningen och för att intervjupersonernas anonymitet skulle stärkas. 

 3.5 Litteratursökning   
Det var en stor utmaning att hitta tidigare forskning i ämnet, då det framförallt upplevdes 
svårt att med enkla begrepp uttrycka den sorts tidigare forskning och litteratur som behövdes. 
Sökningen har bestått av att leta tidigare forskning genom olika databaser, såsom SocIndex, 
Diva och Svt. För att få en bredare översikt i ämnena har vetenskapliga artiklar sökts både på 
svenska och engelska. Exempel på de sökord som har använts vid artikelsökandet är: 
missbruk, drogfrihet och tillfrisknande, med motsvarande sökord på engelska. De flesta 
sökträffar gav tyvärr annat än det som var intressant för denna studie, vilket har inneburit att 
många rubriker och sammanfattningar av artiklar har lästs där få av intresse har valts ut för att 
användas till kunskapsbasen i denna studie. 

Övrig litteratur som har använts till studien har sökts på Umeås universitetsbibliotek på 
Campus Örnsköldsvik.  
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I ett annat ärende kontaktades NA, där samtalet kom att beröra denna studie. NA berättade då 
att de precis hade gjort en medlemsundersökning på webben som bestod av en 
enkätundersökning med 1 015 respondenter. NA hade vid tillfället inte använt sig av 
undersökningen själva ännu och gav därmed denna studie ett unikt tillfälle att få ta del av och 
använda informationen som framgick av medlemsundersökningen.  

 
3.6 Validitet 
Validiteten för en studie beror på om den metod som har valts för studien undersöker det den 
påstås undersöka. Validitet handlar således om slutsatsen i studien är riktigt förklarad utifrån 
de antaganden som har gjorts. Giltigheten, sanningen och styrkan i det som sägs i en studie 
avgör studiens validitet Brinkmann & Kvale (2009). 

För att säkerställa validiteten i denna studie har validiteten tagits hänsyn till genom hela 
arbetet. Författarna har ofta tagit sig tid för att se på studien med så objektiva ögon de förmår 
och har hela tiden reflekterat över vad de skriver. Samtliga delar av arbetet har lästs igenom 
många gånger för att säkerställa att det som framgår i studien är vad studien syftar till att 
undersöka. För att inte tappa studiens röda tråd har litteratur och tidigare forskning rörande 
just upplevelser av drogfrihet varsamt letats fram. Att hela tiden stanna upp och se över att det 
som skrivs i studien handlar om just det studien ämnar att undersöka stärker den interna 
validiteten i studien, då intern validitet handlar om att säkerställa överensstämmelsen mellan 
begrepp och observationer Bryman (2011). 

Den data som har samlats in till studien har samlats in genom de sju semistrukturerade 
intervjuer som har utförts. Samtliga intervjuer har varit utformade med nästan uteslutande 
öppna frågor med underfrågor till varje fråga för att säkerställa att frågorna täcker de områden 
som studien ämnar att undersöka. Att inte ställa slutna eller ledande frågor har varit ett 
medvetet val då detta kan styra intervjupersonernas svar. Resultaten från intervjuerna är svåra 
att generalisera på andra miljöer, vilket innebär att den externa validiteten är svag då studien 
har utförts med en kvalitativ ansats och urvalet har varit begränsat (Bryman, 2011). 

I strävan efter hög validitet i studien har all datamaterial kodats av båda författare och i de fall 
där olika avsnitt av studien har skrivits på olika håll har båda författarna ständigt tagit del av 
varandras texter. 

 

3.7 Reliabilitet 
Den externa reliabiliteten i en studie handlar enligt Bryman (2011) om replikbarheten i 
studien. En studies replikerbarhet handlar om i vilken utsträckning den går att upprepa och 
precis som validiteten är den ofta väldigt svår att upprepa i en kvalitativ studie. Bryman 
(2011) förklarar att det är omöjligt att ”frysa” en social miljö då tiden aldrig står stilla. 
Upplevelser förändras, människor utvecklas och saker och ting förändras. Om denna studie 
hade upprepats och samtliga intervjuer skulle göras om hade svaren antagligen bara varit 
liknande de svar som gavs vid första intervjutillfället. Intervjupersonerna hade förmodligen 
nämnt samma saker men formulerat sig annorlunda. De skulle även ha kunnat tolka frågorna 
på andra sätt än de gjorde i vid första intervjutillfället eller tänka på andra exempel än vid 
första tillfället. Skulle denna studie genomföras fem år framåt i tiden med samma personer 
eller nya personer i samma ålder och med lika lång drogfri tid som de respondenter som 
deltog vid första intervjutillfället, skulle svaren antagligen bli annorlunda. Det är författarnas 
tro att resultaten av intervjuerna ändå skulle bli likartade, åtminstone delvis likartade som vid 
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första intervjutillfället, men att själva intervjuerna skulle se annorlunda ut och därför inte gå 
att upprepa på exakt samma sätt. 

Bryman (2011) tar även upp den interna reliabiliteten i en studie, vilken handlar om hur 
författarna tolkar det material de samlar in. Skulle andra forskare eller författare genomföra en 
likadan studie finns risken att de skulle kunna tolka de svar de får in på ett annat sätt eller 
lägger fokus på annat än denna studies författare. Det insamlade datamaterialet kan tolkas och 
vinklas på olika sätt beroende på vem det är som analyserar det, men författarna tror att 
studiens resultat trots detta skulle bli detsamma. Det är däremot omöjligt att göra om exakt 
samma studie då den sociala miljön förändras, precis som Bryman (2011) förklarar. 

 
3.8 Etiska reflektioner 

Denna studie har utgått från Davidson & Patels (2011) forskningsetiska principer gällande 
humanistiskvetenskaplig forskning i arbetet med intervjuerna, både i bemötandet av 
respondenterna och hanterandet av de uppgifter de har lämnat och den data som har samlats 
in. De fyra krav som finns gällande individskyddet har använts, vilken säger att man inte får 
kränka eller fysiskt och/eller psykiskt får skada de individer som ingår i forskningen. De fyra 
krav som finns är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet. 

Informationskravet innebär att samtliga deltagare har upplysts och blivit informerade om vad 
syftet med undersökningen är. De har informerats om att undersökningen är frivillig att delta i 
och att de får avbryta intervjun när helst de önskar. Information gavs angående hur de 
uppgifter de lämnar kommer att behandlas och vilka som eventuellt kommer att ta del av 
dessa uppgifter. Denna information lämnades både vid en första kontakt via telefon och vid 
genomförandet av intervjuerna. 

Samtyckeskravet innebär att samtliga respondenter har gett sig samtycke till att delta i 
studien. Eftersom deltagarna måste veta vad de ger sitt samtycke till har de blivit fullt 
informerade innan samtycke gavs. Respondenterna upplystes innan intervjuerna om hur långa 
intervjuerna skulle kunna bli och att de när som helst kunde dra tillbaka sitt samtycke. Denna 
information gavs både vid den initiala telefonkontakten och vid själva intervjutillfället. 

Nyttjandekravet innebär att materialet som har samlats in och sammanställs endast får och 
kommer att användas i forskningssyfte. Materialet som har samlats in används endast till 
studien och kommer inte att ges vidare till någon annan och materialet kommer inte heller att 
publiceras för kommersiellt bruk. 

Konfidentialitetskravet innebär att allt material ska handhas och behandlas på ett sådant sätt 
att ingen obehörig ska kunna få tillgång till det. Detta gäller framförallt etiskt känsliga 
uppgifter och personuppgifter och att största möjliga konfidentialitet ska eftersträvas 
(Davidson & Patel, 2011). I denna studie har respondenterna fått vara helt anonyma genom att 
alla namn på personer och platser som har kommit fram under intervjuerna har fingerats. Det 
enda som har efterfrågats gällande intervjupersonerna är ålder och kön. Samtliga respondenter 
har getts koder istället för namn, vilka har bestått av en bokstav och två siffror. Dessa koder 
för intervjupersonerna är: A22, B33, C44, D55, E66, F77 och G88. I resultatdelen i studien 
har intervjupersonerna tilldelats fiktiva namn för att göra läsningen mer bekväm. De fiktiva 
namn som används är Benny, Frida, Björn, Agneta, Hasse, Tage och Urban. Detta gjordes för 
att i ett ytterligare steg försäkra anonymiteten av uppgifterna. 
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Intervjuerna kan ses som etiskt känsla då de bland annat behandlar smärtsamma erfarenheter 
av att leva i ett missbruk. Studien har lyckats bra med att skydda samtliga respondenter och 
har låtit dem förbli helt anonyma. De citat som används i resultatdelen från intervjuerna 
innehåller inte några uppgifter som skulle kunna avslöja vem som har sagt vad eller vem det 
handlar om. För att ytterligare stärka anonymiteten har endast författarna tillgång till 
transkriberingarna från intervjuerna. 

3.9 Ansvarsfördelning 
Författarna har genomgående arbetat tillsammans vid skrivandet av denna kandidatuppsats. 
Arbetet har skett tillsammans i grupprum i universitetets lokaler eller i hemmet. Båda har 
nästan alltid suttit tillsammans vid skrivandet av uppsatsen även då skrivandet har skett på 
varsin dator. Genom hela arbetet har idéer och materialet bollats med varandra för att 
säkerställa att båda är överens och arbetar åt samma håll. I de fall där skrivandet har delats 
upp har den andre alltid fått ta del av och läsa igenom den förstes text för att kunna göra 
kompletteringar, fylla ut texten och rätta stavfel. Kapitlet om tidigare forskning och befintlig 
litteratur har delats upp lika mellan båda och båda har både samlat in litteratur och tidigare 
forskning och sammanställt dessa i kapitlet. Bakgrundsdelen, analys och 
diskussions/reflektions-delen har uteslutande skrivits tillsammans.  

Nedan kommer de delar som har delats upp och skrivits var för sig att presenteras: 

• Jeårg Lindqvist har haft det övergripande ansvaret för resultatavsnittet 
och alla avsnitt rörande NA-rörelsen och har således skrivit de största 
delarna av dessa avsnitt. 

• Simon Sabo har haft det övergripande ansvaret för metodkapitlet och 
inledningskapitlet, vilket innebär att han har skrivit de största delarna av 
dessa avsnitt. 

 
4. Kunskapsöversikt och teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning och annan kunskap rörande självhjälpsrörelser att 
gås igenom. Därefter kommer forskning rörande betydelsen av bra relationer tas upp ur först 
ett allmänt perspektiv och därefter ur ett perspektiv från missbrukare i tillfrisknande. Teorin 
om symbolisk interaktionism kommer översiktligt att gås igenom kopplat till identitet och 
sociala situationer. Forskning och befintlig litteratur rörande andlig tomhet som ofta upplevs 
hos missbrukare kommer att tas upp för att därefter gå igenom forskning och befintlig 
litteratur när det gäller att uppnå andlighet i ett tillfrisknande. Slutligen kommer exitteorin att 
översiktligt gås igenom, vilken handlar om hur missbrukare tar sig ur sitt missbruk och 
påbörjar ett tillfrisknande. 
 
4.1 Tidigare forskning om självhjälpsrörelser 
Krentzman (2011) har skrivit en artikel som är en sammanfattning från en konferens som 
hölls på Universitetet i Michigan, USA, departementet för psykiatri. På konferensen 
presenterade fem stycken doktorer fördelarna med, effektiviteten och den praktiska betydelsen 
av AA och NA. Några av de sammanfattningar som är relevanta för denna studie kommer 
nedan att gås igenom. 

- Genom att delta i 12-stegsprogrammet ökar chanserna avsevärt för att lyckas hålla sig 
nykter i flera år framåt. 
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- Det är endast en minoritet av missbrukare som har lyckats hålla sig nyktra utan att 
delta i 12-stegsprogrammet. 

- Ungdomar som är aktiva inom 12-stegsprogrammet efter avslutad behandling lyckas 
mycket lättare att hålla sig drogfria, enligt mätningar gjorda 6 och 12 månader efter 
avslutad behandling. 

- Behandling kombinerat med AA och NA ger bästa resultat. 
- Ungdomar som efter avslutad behandling deltar i AA respektive NA har större chans 

att hålla sig drogfri än de som inte deltar alls. 
- Att gå på tre eller fler AA- och/eller NA-möten i veckan är det absolut optimala för 

total drogfrihet. Att delta på en till två möten i veckan ökar chanserna avsevärt för att 
bibehålla drogfrihet. 

- Genom att gå på AA respektive NA förbättras motivationen hos individen. Det hjälper 
individen att hålla sig nykter och det ger stöd. På AA och NA delar individerna med 
sig av lärdomar på självhjälpsmötena. För att lyckas måste individen dock ha en vilja 
själv för att sluta använda droger. 

- De som tycker 12-stegsprogrammet är bra blir även hjälpta till drogfrihet. 
- De som är engagerade inom 12-stegsrörelsen har stabilare drogfrihet än de som endast 

deltar på 12-stegsmötena.  
- De som deltar och identifierar sig med AA respektive NA, gynnas av att vara i en 

grupp med nyktra människor och har AA och/eller NA som stöd och får hjälp av 
andras erfarenheter. 
 

Enligt Flora, Pontikes & Raftopoulos (2010) är självhjälprörelser som NA bland de mest 
inflytelserika i hela världen. Samhällsvetare har tidigare inte förstått vikten av 
självhjälpsgrupper, men idag finns det flera kvalitativa och kvantitativa studier som kan vara 
avgörande för behandlingsalternativ och forskningsinriktningar. Flora et.al. (2010) menar att 
självhjälpsgrupper är viktiga behandlingsalternativ och att de ska erbjudas som ett alternativ i 
den psykiska vården. De poängterar dock att en välfungerande infrastruktur och ett nätverk av 
vårdtjänster också behövs för att kunna ge klienterna bästa vårdstandard. 
 
4.2 Betydelsen av bra relationer 

Argyle (1989) tar i sin bok ”The psychology of happiness” upp goda relationer som en 
dominerande orsak till lycka. Goda relationer innebär att ha vänner, ha god kontakt med 
familj och släktingar, arbetskamrater och grannar.  

Att ha en bra relation till sin familj eller att ha bra vänner som bryr sig kan tyckas vara 
självklart. Alla verkar ha en bästa vän och alla vill gärna påstå att de är föräldrarnas favorit. 
Människor berättar om de barndomsvänner de fortfarande har kontakt med. De få gånger 
människor bråkar med familj eller vänner tar det sällan mer än några dagar innan de är sams 
igen. Men detta är inte alltid verklighet för alla. Att ta bra relationer för givet är något man 
ska passa sig för. Det kan många gånger vara livsavgörande att ha någon som bryr sig, oavsett 
om det är en vän, en förälder eller socialsekreteraren på socialkontoret. Att vara aktiv i 
missbruk är destruktivt, både för personen själv och personerna i dennes omgivning. När 
personen har nått sin botten och denne vill bli drogfri är det viktigt att det finns någon vid 
dennes sida. Det kan vara guld värt att ha någon som tror på en och att ha bra relationer. 

Kristiansen (2000) har skrivit boken ”Fri från narkotika: Om kvinnor och män som varit 
narkotikamissbrukare”, vilken syftar till att förklara missbrukares väg in i missbruk, livet i 
missbruk, vägen ur missbruk och livet efter missbruket. Han tar även upp vad man gör med 
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den erfarenhet man har fått när man har levt ett liv i missbruk och hur man efteråt kan leva ett 
socialt integrerat liv.  

Förändringarna från ett liv i missbruk till ett ”vanligt liv” innebär inte bara förändringar vad 
gäller missbruket, utan även materiella förändringar. Kristiansen (2000) beskriver 
genomgående hur det hos hans respondenter var relationerna till andra människor som hade 
störst betydelse för att de framgångsrikt lyckades förändra sina liv. De menar att de 
förmodligen inte hade klarat av att lämna missbruket bakom sig om det inte hade varit för de 
människor som gav dem uppbackning och stöd i deras strävan att bli drogfria. Ytterligare en 
viktig aspekt som respondenterna uppger är vikten av att dessa människor bemötte dem för 
vilka de var idag och inte för vilka de hade varit.  

En annan förändring som skedde i samband med tillfrisknandet från ett missbruk var sociala 
förändringar. De sociala förändringar som skedde var positiva, men de tog längre tid att 
förändra än till exempel de materiella. Att lämna missbrukslivet bakom sig betyder inte enbart 
att man lämnar drogerna bakom sig, utan även stora delar av sitt sociala liv. Att göra en sådan 
förändring är inte bara smärtsamt, utan Kristiansens (2000) respondenter talar även om 
ensamhet och utanförskapskänslor som ett problem i början av drogfriheten. Respondenterna 
talar om att de som var män ofta hade betydelsefulla kvinnor i deras liv som hjälpte och 
stöttade dem i sitt beslut att bli drogfria. Andra berättar att socialarbetare eller personal på 
behandlingshem där de genomgått behandling gav dem ett värdefullt stöd.  

Tiden i drogfrihet är belönande.  Kristiansens (2000) respondenter uppger att allt eftersom 
tiden gick i drogfriheten fördjupades och breddades deras sociala nätverk i det ”vanliga 
samhället”. De talar vidare om betydelsen av att bli accepterad på jobbet, i skolan, i samhället 
där de bodde eller i andra sammanhang. De uppgav att de blev bemötta som drogfria 
missbrukare och för den person de var idag och inte för den person de en gång i tiden varit. 
De upplevde att de dög och att de fick ta plats i samhället. Detta uppgavs vara en av deras 
främsta näringskällor för motivationen att bibehålla drogfriheten. 

Att bli accepterad i samhället är bara en del av alla de olika relationer som är viktiga för dessa 
personer. Kristiansens (2000) respondenter talar även om vikten av att bygga upp ett 
fungerande familjeliv. Mammor som under tiden för sitt missbruk fått sina barn 
omhändertagna på grund av detta, fick under tiden för drogfriheten tillbaka sina barn. De talar 
om betydelsen av att ha ett fungerande vardagsliv tillsammans med sina barn och att kunna 
visa barnen att det fungerar.  

Nakken (2004) skriver att när en person i sitt tillfrisknande ser det naturliga sätt som andra får 
energi ifrån, väcks en önskan om att hitta liknande relationer. Missbrukets åsiktssystem 
ifrågasätts, till exempel tilliten till andra och varför man har dömt ut sig själv i form av en 
projektion för att man anser sig vara för olik andra, men i tillfrisknandet hittar man en 
gemenskap. Personerna märker att de är unika men även lika, allra helst bland likasinnade. I 
tillfrisknandet hittar de människor som är både förstående och som de själva förstår sig på. 
Relationer blir både viktiga och vettiga, även intima sådana.  

För flertalet av Kristiansens (2000) respondenter blev relationen till andra före detta 
missbrukare betydelsefull. För flera av dem var NA en viktig beståndsdel i deras drogfria liv. 
Att gå på NA gav dem en social gemenskap där deras missbruksbakgrund inte var ett hinder 
eller problem. För dem var det betydelsefullt att gå på NA-möten en eller flera gånger i 
veckan. Genom NA kunde de lära känna nya människor och inte allt för sällan blev kunde de 
bli väldigt nära vänner. Många av Kristiansens (2000) respondenter talar om att: 



	   19	  

”Det var en viktig trygghet för dem att de hade vänner med samma 
erfarenheter som de själva och som i likhet med dem var inställda på att 
leva och utvecklas genom att följa tolvstegsprogrammet.” (Kristiansen, 
2000, s.210) 

Kristiansen (2000) förklarar vidare att när han ser till sina respondenters engagemang i NA, 
LP-stiftelsen och/eller övriga organisationer blir det tydligt att det för nästan alla har varit en 
viktig del i deras sociala liv under de första åren som drogfri att lära känna människor som har 
en liknande bakgrund. Kristiansen (2000) ser också att organisationerna har varit en viktig bas 
för respondenterna i uppbyggnaden av deras sociala nätverk i drogfriheten.  

Att delta eller engagera sig i olika organisationer hjälper även till att få en meningsfull fritid. 
Organisationerna hjälper till att fylla kvällar och helger med aktiviteter. Att ägna sig enbart åt 
jobb, skola och/eller familjeliv fyller oftast endast dagarna, och lämnar kvällar och helger utan 
aktivitet. Genom deltagandet i olika organisationer blev respondenterna också delaktiga i en 
värdegemenskap som gav dem förklaring till varför de hade missbrukat och vad de nu ska 
göra för att förbli drogfria. Genom att vara delaktiga i NA, LP-stiftelsen eller annan 
organisation gav det dem en gemenskap där deras erfarenheter sågs som en nödvändighet för 
deltagande. Genom att delta i någon sorts organisation berättar Kristiansen (2000) att deras 
missbrukserfarenheter förvandlades till tillgångar för dem istället för hinder när de senare 
byggde upp stabila positioner i ”det vanliga livet”.  

Nästan ingen av Kristiansens (2000) respondenter uppger att de personer de kände i 
missbruket, med undantag för några få anhöriga, socialsekreterare eller andra 
myndighetspersoner, har hjälpt dem i deras drogfrihet. De menar att de relationer de hade i 
missbruket var nästan uteslutande med andra missbrukare och att relationerna ofta var väldigt 
infekterade. Många av Kristiansens (2000) respondenter har fått göra en geografisk flytt för 
att komma ifrån tidigare relationer från sitt liv i missbruk. Därför drar Kristiansen (2000) 
slutsatsen att de ”nya” relationerna var de som var betydelsefulla. De nya relationerna var 
mindre komplicerade och gav respondenterna en möjlighet att agera utifrån sin ”nya 
identitet”. Deras nya gemenskap hade aldrig mött eller umgåtts med deras ”gamla jag”, vilket 
gjorde att de i sina nya relationer blev bemötta och bekräftade för den de ville vara i det 
drogfria livet och inte för den de hade varit i sitt aktiva missbruksliv. Detta anses vara en av 
förutsättningarna för att man ska lyckas förändra sin livsstil och identitet.   

 
4.3 Symbolisk interaktionism 
Identitet är beroende av omständigheterna, av definitionen av situationen. Med det menas att 
identiteten kan variera beroende på situation eller omständighet. Identiteten kan vara rätt för 
stunden eller i en viss situation. Att vara lycklig eller att känna sorg kan vara en identitet som 
är rätt för just den stunden (Levin & Trost, 2010). 

”Ganska enkelt formulerat menade Stone att en identitet har man då man 
av andra är placerad som ett socialt objekt på samma sätt som man 
tillskriver och tillkännager för sig själv. Viktigt här är att det är fråga om 
individens egen varseblivning av andras placerande av henne eller honom 
som ett socialt objekt, lika väl som hans eller hennes varseblivning av sig 
själv; dessa varseblivningar är självfallet vanligen helt omedvetna” (Levin 
& Trost, 2010, s. 174) 

Goffman (2007) ser social identitet som en tillskriven identitet eller gemenskap. När vi ser 
någon tillskriver vi den personen egenskaper, vi skapar alltså en identitet åt den personen. 
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Goffman (2007) talar vidare om personlig identitet. Personlig identitet är inte skapad av det 
ytliga utan skapas av det sociala och den kunskap vi har om personen.  

”I olika sociala världar träffar vi andra människor och bygger upp olika sociala identiteter” 
(Svensson, 2007, s.96).  

Den sociala identiteten vi har är uppbyggd av våra uppfattningar om hur vi tror att människor 
i en viss grupp ser på oss. Den sociala identiteten innehåller även uppfattningar som är 
gemensamma i gruppen rörande hur man ska tänka och agera i olika situationer.  

”(…) Hur omgivningen ser på honom påverkar i sin tur i högsta grad hans självkänsla” 
(Biernacki, 1986, citerad i Svensson, 2007, s.96.). 

Svensson (2007) skriver att vi har likartade värderingar om saker i den sociala värld vi 
befinner oss i, det vi gör tillsammans utgör ett identitetsmaterial. Detta identitetsmaterial 
hjälper oss att bygga upp och bekräfta den sociala identiteten som är i ständig förändring.  

Vi rör oss ständigt mellan olika sociala världar. Alla världar är uppbyggda av att det finns 
något gemensamt med de andra i samma sociala värld, till exempel familjen, jobbet eller 
fritidsintressen. De olika världarna betyder olika mycket för oss. Om vi rör oss bort från en 
social värld, till exempel slutar gå och träna fotboll med grabbarna om kvällarna, kommer den 
sociala identiteten från den världen sakta att tyna bort. 

4.4 Andlig tomhet  
Nakken (2004) skriver om andlig tomhet. Han menar att när missbrukarpersonligheten får 
större kontroll och individen börjar tappa sig egen förmåga att påverka beteende och tankar, 
innebär det en andlig prövning. Nakkens (2004) definition av andlighet beskriver han som  

”att höra ihop med världen omkring sig på ett meningsfullt sätt. Känslan 
om samhörighet och att vara en viktig del av världen går förlorad 
allteftersom sjukdomen fortskrider. Känslan av att veta vem man är och 
vilken betydelse man har upplöses allt mer.” (Nakken, 2004, s.62) 

Nakken (2004) menar att en människas ande ger liv och att missbruket tar död på andligheten. 
Missbruket är ett direkt angrepp mot den andliga sidan. Människor som inte befinner sig i ett 
missbruk har alla förmågan att komma i kontakt med sin själ och anden hos andra. Men 
individer i ett missbruk blir andligt isolerade och detta eskalerar med tiden. Nakken (2004) 
menar att andlig död är den mest skrämmande och tragiska sidan av missbruket. Att vara ute i 
naturen, känna glädje och gemenskap, titta på stjärnorna och annat som ger oss andlig näring 
tappar betydelse och utagerandet blir allt viktigare. Eftersom missbruket hindrar individen 
från att ha kontakt med sin egen andliga sida, blir det ännu svårare att få kontakt med andras 
andliga sidor. Relationer blir ytligare och individen isolerar sig och drar sig till andra 
missbrukare för att undvika konfrontation.  
 
Nakken (2004) skriver att i tillfrisknandet blir det därför väldigt viktigt att aktivera och ge 
näring åt sina andliga sidor. I början av missbruket tar många till droger för att fylla sitt 
andliga tomrum och ge näring åt det, men det resulterar ofta genom att ge motsatt effekt. 
Därför går en stor del av tillfrisknandet ut på att hitta tillbaka till sin andliga sida. Målet är att 
kunna uppskatta saker i livet igen, såsom att titta på stjärnorna, känna glädje och ha en 
meningsfull gemenskap.  
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4.5 Andlighet - En högre makt 
Nakken (2004) skriver i sin bok ”Jaget och Missbrukaren: om en andlig högre makt” att 
många börjar sitt tillfrisknande genom att hänga av sig sin missbrukarrock för att därefter 
påbörja en relation till en högre makt. I början av drogfriheten upplevs det ofta skrämmande 
att umgås med andra och individen är fortfarande alltför sårbar för att kunna engagera sig i 
djupare relationer till andra. Därför faller det sig mer naturligt för individen att skapa en 
relation till en högre makt. I tillfrisknandet kan individerna se tillbaka på sina aktiva liv och 
berätta om hur farligt deras liv var för dem själva och andra människor i deras omgivning. Det 
som har gjort dem trovärdiga inför andra förklaras genom en relation till en högre makt. På 
självhjälpsmöten råder det en vänlig och hjälpsam anda och det enda som förväntas på dessa 
möten är att i gengäld mötas med mänsklig respekt. Nya medlemmar är oftast observanta och 
uppmärksamma i gruppen och genom att iaktta den respektfullhet som visas mot andra, börjar 
de nya medlemmarna i gruppen ana en kraft starkare än dem själva. Ofta upptäcker 
tillfrisknande missbrukare den här kraften som starkare än dem själva hos andra och en vilja 
att vara delaktig i detta och att få uppleva samma sak väcks. De börjar få en känsla av att få 
tillbaka sitt människovärde och sin självkänsla igen, de blir inte längre behandlade som 
objekt.  

”Missbruk är – liksom de flesta allvarliga sjukdomar – en makt starkare än 
oss själva, men tillfrisknande är också en sådan makt. Den avgörande 
skillnaden här är att medan den ena grundar sig på oärlighet och 
ödeläggelse, grundar sig den andra på omtanke och ärlighet” (Nakken, 
2004, s. 102) 

 

4.6 Exitteorin 
Förändring av roller och förändringens egenskaper är något som Fuchs Ebaugh (1988) skriver 
om. Detta är ingen teori som är unik för att bryta missbruk, utan oavsett vilka roller individen 
rör sig i, är exitteorin tillämpbar. Hon beskriver förändringen som en process och har 
utvecklat fyra faser: 
 

1. De första tvivlen 
2. Söker alternativ 
3. Vändpunkten 
4. Bygga nytt 

 
I de två första faserna spelar yttre omständigheter större roll för att förändring ska kunna ske. I 
början av en hjälpsökande fas är en individ mer mottaglig för yttre påverkan och andra 
människor. De yttre påverkningarna kan antingen vara till hjälp eller hinder för individens 
avsikt om förändring. De fyra faserna beskriver olika stadier i förändringsprocessen. 
 
4.6.1 Första fasen: De första tvivlen  
Denna fas utlöses ofta av någon sorts förändring. Det kan till exempel vara en relation, något 
på jobbet eller en besvikelse. Det individen kan känna är att de saknar något och börjar 
misstrivas. Individen kan börja tvivla över saker de tidigare har tagit för givet och de börjar 
misstro sin världsbild.  
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4.6.2 Andra fasen: Söker alternativ  
Individen är i denna fas känslig mot negativ kritik. Andras reaktioner är betydelsefulla och 
kan påverka individens förändringsprocess negativt. Individen söker aktivt och analyserar de 
olika alternativ som lockar. Belönande i denna process är att individen ofta upptäcker att 
denne har egna valmöjligheter, vilket ger en befriande känsla.  
 
4.6.3 Tredje fasen: Vändpunkten  
Vändpunkten uttrycker sig genom fyra olika vändpunkter och dessa är: 

1. Utmärkande händelser 
2. Strået som bryter kamelens rygg 
3. Tidsrelaterade faktorer 
4. Antingen-eller-situationer 

 
Vid denna fas byter individen inriktning på sitt liv.   
 
4.6.4 Fjärde fasen: Bygga nytt  
Till skillnad från den tredje fasen, väljer individen i denna fas att skapa sig en ny identitet. 
Detta sker bland annat genom att individen signalerar till sin omgivning att individen har 
förändrats. Det är också avgörande att individen skaffar sig en ny vänskapskrets, detta faller 
sig naturligt eftersom den sociala miljön byts ut. Individen behöver också hitta ett 
förhållningsätt till sin tidigare sociala miljö och lära sig att hantera sin gamla roll. I sitt arbete 
med att bygga nytt behöver individen bli accepterad och få stöd av sina närstående.  
 

5. Empiri 
I detta avsnitt kommer resultaten från empirin som har tagits fram ur det insamlade 
datamaterialet att presenteras. Resultaten kommer att presenteras utifrån de kärnkategorier 
som har tagits fram: 

• Relationen och förhållningssättet till sig själv, till andra, till samhället 
och allt annat är avgörande i drogfriheten. De skapar förutsättningar som 
ger det drogfria livet ett värde. 

• Att bryta missbruket. 
• Psykosociala konsekvenser av missbruket. 

Kärnkategorierna kommer nedan att delas upp i rubriker där den första kärnkategorin delas 
upp i tre avgränsade avsnitt: sociala relationer, relationen till sig själv och relationen till 
andlighet. De andra två kärnkategorierna presenteras i sin helhet under varsin rubrik. 

All empiri som presenteras i detta avsnitt är resultatet av den data som samlades in genom de 
utförda kvalitativa intervjuerna och samtliga namn på intervjupersoner är fingerade. Samtliga 
citat hämtade ur intervjuerna kan inte kopplas till någon av intervjupersonerna genom namn 
eller platser och eventuell dialektala eller uttryckssätt har ändrats för att stärka anonymiteten 
hos intervjupersonerna. Som tidigare nämnt under rubriken ”etiska reflektioner”, har samtliga 
intervjupersoner i detta kapitel fått fiktiva namn.  
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5.1 Sociala relationer 
Med relationer menas i detta avsnitt inte enbart kärleksrelationer, utan även relationer till 
vänner, relationer till familj och övriga relationer i en persons sociala nätverk.  

Relationer och vikten av att ha bra relationer är något som samtliga av våra intervjupersoner 
har berättat om. I sina aktiva liv i missbruk har samtliga upplevt infekterade och skadade 
relationer på något sätt, därför har de alla talat om hur de i sin drogfrihet har fått kämpa med 
att bygga upp relationer på nytt och att skaffa sig nya relationer, nya vänskapskretsar och nya 
gemenskaper.  

Samtliga intervjupersoner upplever att de i sin drogfrihet känner sig friare, lyckligare och att 
livet som drogfri är belönande. Benny uppger att nära relationer för honom är en av de delar 
som idag gör livet värt att leva. Dessa relationer ger honom näring och att han kan ge till 
andra gör livet meningsfullt för honom. Han berättar vidare hur han upplever det som en vinst 
att han idag är en del av samhället och kan ha ett liv tillsammans med andra människor som 
han är nöjd med, istället för att stå utanför samhället som han tidigare gjorde.  

Många av våra intervjupersoner berättar att de i drogfriheten kan välja vilka de vill umgås 
med. De berättar att i missbruket kunde de sällan välja vilka de ville umgås med, utan de var 
tvungna att umgås med människor de inte trivdes med för att till exempel få tag på droger. Att 
i drogfriheten kunna välja bort personer med negativt inflytande eller personer som de helt 
enkelt inte vill ha i sina liv beskrivs som både belönande och att det ger upphov till en 
frihetskänsla. Urban berättar att han idag har förmånen att kunna välja vilka han vill umgås 
med och att de människor han har i sitt liv är de människor han vill ha i sitt liv. I de fall där 
det finns människor som han inte vill ha i sitt liv känner han idag att han lättare kan välja bort 
dem, till skillnad från tidigare då han var tvungen att ha vissa människor i sitt liv trots att han 
inte tyckte om dem. Han förklarar att detta känns som en vinst för honom och att det ger han 
en känsla av frihet. Han har idag bra relationer till sin familj och andra människor litar på 
honom, vilket för honom upplevs som en av de största vinsterna med drogfrihet. 

Något som samtliga intervjupersoner har gemensamt är att deras relationer till andra har 
förbättrats avsevärt sedan de blev drogfria. Detta är något de har fått jobba med lika mycket 
som de har fått jobba med sig själva, men belöningarna upplevs som stora. Några av 
intervjupersonerna berättade om hur relationerna till familjen förbättrades, både till syskon 
och till barn. Att till exempel vara en fungerande familjefar, där familjen kommer först och 
inte drogerna som tidigare kom först, upplevs som en stor belöning, eller att få en förbättrad 
relation till sitt barn där barnet inte far illa av moderns handlingar. Agneta berättar att hon inte 
idag har de människor hon vill i sitt liv och att dessa relationer är bra relationer som hon 
tycker om. Tidigare var hon tvungen att finna sig i att umgås med vissa människor endast för 
att kunna få tag på droger. Tage talar om gemenskapen, vilken för honom handlar om kärlek, 
värme, tillit och ärlighet. Han talar även om sin familj och att det för honom är viktigt att vara 
en familjefar, stötta sina barn och sin fru. 

Flera av intervjupersonerna berättar om hur relationen till grannar, arbetsgivare, olika 
myndigheter eller samhället i stort har förbättrats.  

Hasse säger:  
”Den största vinsten med att vara drogfri? Hm… (paus) det är nog hur folk 
runtomkring mig uppfattar mig. Det är skillnad på hur de gjorde det för ett 
år sedan eller sex månader sedan, de kan verkligen se på mig att jag mår 
bra det är kul och jaa… (paus) men ta grannarna i min hemstad. De… De 
hälsar på mig (ler), de pratar med mig, de kommer förbi på kaffe, vi kan 
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umgås och sådana grejer. (paus) Det hade aldrig hänt tidigare då hade de 
nog nästan hellre tagit en omväg för att… (paus) se där kommer han 
liksom.” 

Samtliga intervjupersoner berättar att de upplever att de har äkta vänskap i sina liv idag och 
att de har vänner som hjälper dem i livet. Många av intervjupersonerna har sagt att 
självhjälpsmötena är ett ställe där de känner gemenskap men också har träffat nya vänner på. 
Att kunna identifiera sig med sina nya vänner, som ofta har liknande bakgrund, beskrivs som 
väldigt positivt. Att i drogfriheten ha vänner med liknande värderingar och mål hjälper dem 
att själva bibehålla sin drogfrihet. 

Björn säger: 
”det som hjälper mig i min drogfrihet är framför allt att jag umgås… och 
har nära vänner som också delar mina intressen och min livsåskådning… 
(tänker efter) ja så skulle jag nog kunna kalla det, att jag har vänner som 
också söker det jag söker (…) vad som hände när jag blev drogfri var att 
jag helt plötsligt började knyta folk till mig, folk kom och sökte upp mig och 
liksom… (paus) alltså jag var helt förstummad, jag trodde de skulle avisa 
mig allihop, förkasta… (paus) men det var precis tvärt om” 

Även intima relationer upplevde de hade förbättrats avsevärt, även om svårigheter med dessa 
till följd av känslomässig omogenhet också togs upp som en av svårigheterna med att vara 
drogfri. 

Sammanfattningsvis uppger intervjupersonerna att goda och förbättrade relationer är av 
största vikt för att uppleva sitt nya drogfria liv som glädjefyllt och berikande.  

 
5.2 Relationen till sig själv 
 
Relationen till sig själv är den viktigaste relationen av alla. Den är ytterst avgörande för hur de 
andra relationerna ska te sig. Intervjupersonerna har berättat om deras resa i tillfrisknandet, 
hur de själva har förändrats, utvecklats och mognat och hur de har hittat sig själva på nytt. För 
vissa har resan gått fortare än andra, men tiden är egentligen inte relevant. Intervjupersonerna 
berättar om hur de har hittat ett egenvärde och förbättrat sin självkänsla. Detta har resulterat i 
att de i drogfriheten har klarat av att möta de rädslor som annars skulle ha hindrat dem från att 
utvecklas. I tillfrisknandet går livet framåt, det snurrar inte längre runt i en ond spiral. I 
tillfrisknandet beskriver flera av intervjupersonerna hur de på ett bättre sätt kan klara av de 
motgångar som hör till livet.  

Frida säger: 
”Det är väl det hära med att, liksom lära sig förstå att jag duger som jag 
är. Att andra människor kan tycka om mig. Jag är värd att ha det bra, det 
kan jag tycka är det svåraste.”  

Björn förklarar att rädslan och lättjan är något som begränsar honom idag. Förut hade han 
varit säker och stark och ”haft världen som min scen”, men när han blev drogfri märkte han 
att han låg efter många andra. Han tror att ärlighet mot sig själv och ärlighet mot andra är de 
viktigaste faktorerna idag. Urban tar i likhet med Björn upp att han i och med drogfriheten har 
fått lära om allt från början. Drogfrihet är en utveckling och han fick till en början ta allt med 
”bebissteg”. Han uppger att det har varit svårt och att det har behövt ta tid, men att han har 
utvecklats genom åren. Han minns tillbaka hur han i början var noga med att vara rigid, 
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vaksam och försiktig och rent av ganska hård med sig själv. Idag känner han däremot att han 
till och med kan njuta av att ha tråkigt, något han aldrig förr kunnat göra.  
 

Urban fortsätter: 
” Bara sitta och vara i solen i några timmar, eller på en brygga eller i kön 
på Ica eller var det nu än är jag befinner mig, så kan jag liksom passa på 
att vara i ögonblicket och vara nöjd med det.” 

Tage förklarar att han i början av sin drogfrihet kände sig mer udda, men att han idag känner 
sig mer ”vanlig”. Han upplever att han idag har ett allvar och en beslutsamhet, men även en 
humor. Hasse talar om hur det har blivit en drastisk ändring och att han idag inte ifrågasätter 
allt och inte har kvar det impulsiva tankesättet han har haft förut. Han upplever att han idag är 
mer eftertänksam istället för den impulsivitet han tidigare haft där han sällan har tänkt i förväg 
på vad resultatet kan bli av hans handlingar. Han tycker även att han idag kan ta negativ kritik 
och göra om den till något positivt. Han är också medveten om att han inte kan sätta sig själv i 
situationer med folk som är aktiva, utan han är benhård med sig själv och poängterar vikten av 
att aldrig börja tulla. 
  
Något som flera av intervjupersonerna talar om är rutiner i vardagen, att prioritera rätt saker. 
Regelbundenhet nämns även som en viktig komponent för drogfrihet. Urban berättar bland 
annat att rutinerna hjälper honom väldigt mycket. För honom är det viktigt att det som är 
viktigt får vara viktigt, där han tycker att det viktigaste är att sätta drogfriheten först. Hasse 
berättar hur han har kommit igång med att börja röra på sig och att det är viktigt att helt enkelt 
kunna stiga upp, få rutinerna och må bra. 

De berättar om hur livet i missbruk har varit spretigt och ofritt. Det drogfria livet är 
fullt av valmöjligheter och bjuder på en frihet som till en början kan kännas 
ohanterbar. Intervjupersonerna berättar om hur de genom regelbundenhet, 
prioriteringar och rutiner klarar av vardagen. Många berättar att de har fått eller får 
mycket hjälp från andra som har gått igenom samma saker tidigare. Flera av 
intervjupersonerna berättar om hur de på självhjälpsmöten blir påminda om hur 
viktigt det är att hålla det som fungerar vid liv. De berättar att det betyder 
jättemycket för dem att lyssna på nykomlingar, just för att bli påminda om varifrån 
de kommer.  
 
Att förbättra relationen till sig själv är ett evigt jobb. Några berättar att man inte ska 
ta sig själv för givet eller anse att man har nått sin fulla mognad, för det är oftast då 
relationen till sig själv brister.  
 

Relationen vi har till oss själva påverkas av vilka vi har omkring oss och vilken miljö 
vi vistas i. Några av intervjupersonerna talar om att de hittade hem på 
självhjälpsmötena eller i deras nya gemenskap. De berättar vidare att de i sina nya 
relationer i tillfrisknandet blir sedda för vilka de är och tillåts vara sig själva.  
 

5.3 Relationen till andlighet 

En annan viktig ingrediens för att hitta glädje och mening i det drogfria livet är andlighet. 
Många av intervjupersonerna beskriver att de har funnit en andlighet i sitt tillfrisknande och 
att detta hjälper dem i livet. Flera av intervjupersonerna talar om en kraft starkare än dem 
själva och Gud, enligt deras uppfattning, som en källa till kraft och mod. Denna andlighet 
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berikar även livet i stort och hjälper dem att klara av eventuella situationer som kan uppstå. 
Några av intervjupersonerna berättar att de idag tillämpar andliga principer i olika situationer. 
Tage beskriver sin relation till andlighet genom att han har kommit till tro. Han berättar att 
han tror på Gud, såsom han uppfattar Gud och att han ofta hittar Gud i naturen. Urban berättar 
att en kraft starkare än honom själv hjälper honom mycket och att han då och då använder sig 
av denna andlighet. Björn tar även han upp en tro på en kraft. Han berättar att han alltid har 
haft en tro, ända sedan han var liten, men att han idag har kommit till ett läge i livet där han 
”sparkat upp dörren till den här kraften”. Han förklarar att söka andligheten är att söka 
värmen i människan. Benny upplever sitt liv idag som otroligt berikat i form av att han har 
fått andra dimensioner kring andlighet som han inte hade någon aning om fanns tidigare. 

Hur viktig relationen är för att intervjupersonerna ska kunna känna mening med livet 
sammanfattas kort och kärnfullt i Fridas citat: 

Frida säger:  
”Tomrummet, det finns inte kvar. Det är fullt nu”.  

5.4 Att bryta sitt missbruk 
Att bryta sitt missbruk blev en egen kärnkategori utifrån resultaten i delen om tillfrisknande. 
En önskan om att må bra och tvång är exempel på två kategorier. Samtliga av 
intervjupersonerna har idag lyckats bryta med sitt missbruk, men för vissa var det inte första 
gången. Missbruket kan beskrivas som en negativ spiral och den negativa spiralen snurrar på i 
all oändlighet tills individen själv bryter sitt missbruk, blir tvingad till det eller dör. Det 
varierar var i spiralen intervjupersonerna har lyckas bryta med sitt missbruk. Genom denna 
studie har två anledningar till att bryta med missbruket identifierats. Den ena anledningen är 
genom en önskan om att må bra själv, där intervjupersonerna själva sökte hjälp. Den andra 
anledningen är att intervjupersonerna blev tvingade till det, alltså genom tvång. De 
intervjupersoner som blev drogfria genom tvång beskriver en oförmåga eller ovilja att själva 
bryta sitt missbruk trots alla negativa konsekvenser. De berättar att om de inte hade blivit 
inlåsta och fått distans till att se vad de faktiskt höll på med, hade villigheten och viljan till 
drogfrihet aldrig väckts. 

Samtliga av intervjupersonerna minns dagen de blev drogfria. Vissa av intervjupersonerna 
firar den dagen ungefär som om det vore en födelsedag. Några av intervjupersonerna berättar 
hur de kom i kontakt med någon självhjälpsrörelse för första gången eller att de fick veta att 
det fanns andra alternativ att leva sitt liv på. När Tage berättar om hur svårt det var att bryta 
med missbruket berättar han om hur han hade försökt sluta under en lång tid, men inte kunnat 
klara det själv. I och med detta hade han en villighet att sluta och blev medlem i AA. 

Andra berättar om hur de var hjälpsökande. Agneta berättar hur hon nådde sin personliga 
botten vilket gjorde att hon kom fram till att hon inte ville fortsätta använda droger. Hon 
uppger att när hon ville sluta visste hon var hon skulle vända sig. Björn berättar att han 
tidigare hade provat söka professionell hjälp och varit på behandlingshem, liksom Benny som 
under vissa perioder hade varit drogfri i form av behandlingshem och utslussboenden och på 
det sättet fått ihop perioder av månader av drogfrihet. 

De berättar vidare om när konsekvenserna av missbruket blev för stora. Frida, till exempel, 
bestämde sig för att lägga av när hennes barn for illa av hennes missbruk. 

Frida säger: 
”Då tänkte jag bara att det får vara det sista som händer i mitt missbruk. 
Då blev jag drogfri.”  
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Urban berättar att han var helt okapabel till att avbryta sitt missbruk på egen hand, därför att 
han egentligen inte riktigt ville eller visste att han ville sluta. För att han skulle bli drogfri var 
han tvungen att bli häktad. Hasse berättar även han hur hans drogfrihet började med att han 
blev häktad. Han förklarar att han tände av inne på häktet och att han med hjälp av sitt ex och 
häktningen kunde bli drogfri, då han i och med häktningen fick chansen att tända av. 

Att bryta missbruket är ett stort steg mot ett tillfrisknande. Att det blev en egen kärnkategori 
säger något om hur unikt och vilken speciell del det har i intervjupersonernas liv för att kunna 
bli drogfria. Det upplevdes som att det för intervjupersonerna nästan var något magiskt med 
att bryta med missbruket, något som är svårt att sätta ord på. När intervjupersonerna talade om 
just detta under intervjutillfällena var det en speciell låga som tändes i deras ögon och detta 
var något som båda författarna upplevde i samtliga intervjuer.  

 
5.5 Psykosociala konsekvenser 
Att ha levt ett liv i missbruk, oavsett aktiv tid, medför psykosociala konsekvenser. Samtliga 
intervjupersoner berättar hur de i missbruket blivit någon de inte velat vara. De berättar hur 
drogerna tog över deras liv. Drogerna bestämde allt och kom alltid först avsett vad 
intervjupersonerna gav sken av. Drogerna förändrade deras personlighet till det sämre. I 
missbruket och i deras strävan efter att upprätthålla missbruket berättar intervjupersonerna hur 
de har gjort eller har tvingats att göra saker som de egentligen inte har velat göra. De berättar 
om hur de har sårat andra eller hur missbruket har tvingat dem till att göra kriminella saker.  

Hasse säger: 
”Hela tiden behöva tänka nästa steg hur man ska fixa pengar.” 

Den negativa spiral som missbruket innebär genererar en identisk spiral som innebär 
kriminalitet. Flera av intervjupersonerna beskriver deras kriminella handlingar som 
följd av och för att kunna upprätthålla missbruket. 

Urban säger:  
”Jag var tvungen att stjäla… (paus, suckar) var tvungen att vakna varje 
morgon och dra ihop pengar för att klara dagen (rycker på axlarna) och 
helst se till att man hade nått tills imorgon. Jag var tvungen att vara 
kriminell, jag såg det som en naturlig del att jag skulle sitta i fängelse.” 
 

Något som var ytterst intressant i intervjuerna var att trots alla de negativa 
konsekvenser missbruket bidrog med, alla de psykosociala konsekvenserna; att bli 
kriminell och leva i förnedring för att nämna några exempel, berättar 
intervjupersonerna hur de ändå har känt sig trygga med livsstilen och med drogerna. 
Flera av intervjupersonerna menade på att de kunde det där med missbruk, det var en 
livsstil de kände sig trygga i. Några menade att de inte hade någon vilja eller villighet 
till att sluta missbruka, vilket även innebar att de inte hade någon vilja eller villighet 
till att sluta vara kriminella.  
 
Några intervjupersoner beskriver livet i missbruket som hopplöst och ofritt. Samtliga 
berättar om hur det skadade dem själva och andra i deras omgivning, både psykiskt 
och fysiskt. Missbruket skadade och förstörde relationer, både till familj, vänner och 
samhälle. Några berättade om hur missbruket gjorde att de delvis eller helt fick 
isolera sig från omvärlden. Samtliga beskriver ett slags vansinne som de drabbades 
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av för att klara av att vara i det liv de levde och de situationer som uppstod i det livet.  
Många av intervjupersonerna nämner också att de hade nått sin personliga botten i 
missbruket, att livet saknade mening och att de hade tappat lusten att leva. Några 
intervjupersoner beskriver hur de inte såg någon framtid i missbruket.  

En erfarenhet som de flesta verkade ha gemensamt var att de alla hade upplevt smärta och 
förnedring i sitt missbruk. För att lättare förstå vad intervjupersonerna menar har citat valts ut 
från samtliga intervjuer, där de med egna ord beskriver konsekvenserna av missbruket.  

Agneta säger:  
”Men för att smärtan var så pass stor liksom att jag nånstans inte orkade 
leva så längre”. 
 

Björn säger:  
”Tills jag i förtvivlan bad av bara mina knän att hjälp mig. (…) Det var mer 
liksom överleva dagen. Och liksom försöka plåstra konsekvenserna som jag 
hade, de andliga, känslomässiga och fysiska konsekvenser, ekonomiska och 
allt det där.” 
 

Benny säger:  
”Jag såg att det inte fanns så många andra alternativ om jag inte vill må 
ännu mer psykiskt dåligt med risk för mitt eget liv.” 
 

Frida säger:  
”När jag drogade var det väldigt destruktivt. Jättedestruktivt och smärtsamt 
och plågsamt på alla sätt, jag var tom på alla plan.(…) Jag har ju haft 
fruktansvärt i missbruket såhär, råkat ut för jättehemska saker. Haft det 
fruktansvärt som de flesta.(…) Alltså jag kan ju säga, jag hade ju ingenting 
någonstans när jag drogade. Jag hade ingenstans att bo, jag hade 
ingenting. Jag var helt tom inuti. Det spelade ingen roll om jag levde eller 
om jag inte levde.(…) Jag kände att det fanns inga droger i hela världen 
som kunde fylla tomrummet som jag upplevde inuti. All den hära 
destruktiva sorgen och allting som jag levde i. (…) Folk fick göra vad de 
ville med mig.” 
 

Urban säger:  
”Det var så jobbigt att vara i missbruket. Alltså leva lite såhär i förnedring, 
Jag hade ingenstans att bo på ett par års tid och. Det var jävligt jobbigt. 
När jag var aktiv var jag så väldigt arg, bitter, hatisk, tyckte jättesynd om 
mig själv.” 
 

Tage säger:  
”Och då var jag helt less på livet. Att jag hade inget alternativ liksom. Att 
det var förtidspension, metadon eller också dö i princip.” 
 

Hasse säger:  
”Ut och hitta droger och de pengar, de hit och dit. Det hade spårat så 
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himla mycket och så fort. Det eskalerade så otroligt fort, på så kort tid för 
mig.” 
 

Eftersom samtliga intervjupersoner har talat om de känslomässiga konsekvenserna av sitt 
missbruk som en stor bidragande orsak till att de slutligen ville bryta sitt missbruk, tolkas det 
som att det behövs negativa konsekvenser av missbruket och förmågan att kunna se dessa, 
samt koppla ihop dem med missbruket för att få viljan och villigheten att bryta med sitt 
missbruk. Någonstans i missbruket behöver smärtan och ohanterligheten bli alltför stor. 

6. Analys 
Ett av de mest framstående resultaten från intervjuerna är att det är av största vikt att ha bra 
relationer och ett tryggt socialt nätverk för att kunna bibehålla sin drogfrihet, något som 
stämmer väl överens med resultaten från Kristiansens (2000) studie där bra relationer ofta 
visade sig spela en avgörande roll i ett framgångsrikt tillfrisknande. När individerna väl har 
lyckats bryta med missbruket gäller det att reparera de relationer som har blivit skadade på 
grund av missbruket eller välja bort och avsluta andra relationer som kan ha en negativ 
inverkan på tillfrisknandeprocessen. Att bygga nya relationer genom till exempel 
självhjälpsmöten visade i Kristiansens (2000) studie vara en av de mest betydelsefulla 
komponenter för ett drogfritt liv, vilket intervjupersonerna i denna studie styrker då samtliga 
intervjupersoner upplevde det lättare att bibehålla en drogfrihet genom sociala relationer med 
andra likasinnade och andra personer med liknande erfarenheter och bakgrund. Detta 
överensstämmer väl med exitteorin Fuchs Ebaugh (1988) som består av fyra faser, där den 
fjärde fasen handlar om att bygga nytt. Vilket innefattar att skaffa sig en ny vänskapskrets och 
nya relationer.  
 
Många av denna studies intervjupersoner har beskrivit att det är svårt att lämna gamla 
destruktiva relationer från det aktiva missbrukslivet bakom sig, men att det samtidigt är av 
största vikt för att de ska kunna ”hänga av sig” sin missbruksidentitet. Detta är något som 
Kristiansens (2000) också tar upp, där inledandet av ett drogfritt liv till en början beskrivs 
som ensamt och smärtsamt, men samtidigt är nödvändigt för att kunna bygga upp nya vettiga 
relationer. Nakken (2004) skriver om att ”hänga av sig” sin missbrukarrock för att kunna 
påbörja en relation till en högre makt. Nakken (2004) menar att till en början upplevs det som 
skrämmande att umgås med andra för att individen är allt för sårbar för att engagera sig i 
djupare relationer, därför faller det sig mer naturligt att skapa en relation till en högre makt. 
Intervjupersonerna i denna studie har i likhet med respondenterna i Kristiansens (2000) studie 
och som Nakken (2004) skriver, beskrivit vikten av andlighet samt att skaffa nya sunda 
relationer med människor som även de tillfrisknar från ett missbruk eller på andra sätt har en 
positiv inverkar på personernas arbete med att bygga upp en ny identitet. Det sägs att man blir 
som man umgås, vilket i denna studie kan påstås överensstämma väl med verkligheten, då 
samtliga intervjupersoner lägger stor tyngd vid betydelsen av relationer i tillfrisknandet. 
 
Inom den symboliska interaktionismen talas det om olika sociala världar där sociala 
identiteter har gemensamma sätt för hur de ska tänka och agera i specifika situationer 
(Svensson, 2007). Missbrukaridentiteter kan därför sägas skapas utifrån den sociala värld av 
missbruk de lever i och hur de förväntas agera och tänka både utifrån andra missbrukare, men 
även av omgivningen. Deras sociala identitet som missbrukare stärks därför genom hur de 
själva tror att omgivningen uppfattar dem och hur de gemensamma värderingarna inom 
missbrukskretsen ser ut. Svensson (2007) förklarar hur sociala världar genom ett 
avståndstagande från dessa innebär att de sociala världarna så småningom försvinner från 
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personernas liv och hur den sociala identiteten i den sociala världen därmed också försvinner. 
På detta sätt kan en missbrukares tillfrisknande förklaras med hjälp av den symboliska 
interaktionismen, då ett avståndstagande från ett missbruksliv och därigenom den sociala 
världen av missbruk leder till att den sociala identiteten som missbrukare sakta men säkert 
tynar bort för att slutligen upphöra. De sociala världar missbrukare befinner sig i spelar alltså 
stor roll för vilken social identitet de bär, och nya relationer och nya sociala arenor såsom 
självhjälpsgrupper kan därför innebära nya sociala identiteter för missbrukaren där dessa kan 
bibehållas genom ett upprätthållande av dessa nya relationer. Samtliga intervjupersoner talar 
om vikten av att skapa nya goda relationer där självhjälpsrörelser eller andra icke missbrukare 
ingår som viktiga för ett tillfrisknande, vilket teorin om den symboliska interaktionismen 
stärker. 
 
Att reparera gamla relationer som tagit skada av missbruket är något som denna studie visat är 
av stor betydelse för den drogfria missbrukarens välmående och självkänsla. Vissa skador går 
inte alltid att reparera, vilket innebär att det kan tolkas som att det är viktigt att åtminstone 
försöka reparera de skador som orsakats av missbruket så gott det går. Skadorna är ofta av 
känslomässig karaktär vilket innebär att det kan ta tid att bygga upp relationerna på nytt, men 
att befrielse från känslor av skam och skuld ofta beror på hur väl individerna lyckas med 
detta. Känslor av skam och skuld orsakat missbruket är något som samtliga intervjupersoner 
tar upp som delar av de känslor som uppkommer vid drogfrihet. Hur pass väl de lyckas 
reparera dessa skador och därmed befrias från en del av de känslor av skam och skuld som de 
bär på kan till stora delar härledas till Biernackis (1986 citerad i Svensson, 2007) förklaring 
att personens självkänsla till stor del beror på hur omgivningen ser på personen. 
 
I intervjuerna framkommer det att relationen till andra människor hade stor betydelse för 
tillfrisknandet, och även för att bryta missbruket och konsekvenserna av detta. Slutsatser från 
denna studie är att relationen och förhållningssättet till sig själv, till andra, till samhället och 
allt annat är avgörande i drogfriheten. De skapar förutsättningar som ger det drogfria livet ett 
värde. Relationer till andra var avgörande både när det gäller att konsekvenserna för 
missbruket blev för stora, det avgörande steget för att bryta med missbruket, vinsterna som 
framkom i och med ett tillfrisknande och för att bibehålla ett tillfrisknande. Det framkommer 
att både destruktiva och sunda relationer är avgörande för ett tillfrisknande, då 
intervjupersonerna kunde se skillnaden på dessa relationer efter ett tillfrisknande och den 
betydelse de har för dem. De destruktiva relationerna som fanns i missbruket beskrivs som 
befriande att kunna ta avstånd ifrån i och med tillfrisknandet och sunda relationer kunde 
lättare befästas och upprätthållas. En slutsats torde vara att de tillfrisknande kan särskilja på 
dessa relationer, den betydelse de har för dem och de positiva respektive negativa effekter de 
har på deras liv. 

Ytterligare en slutsats som denna studie kommer fram till är betydelsen av att i relation till 
andra bli sedd som den person de är med den identitet de har. I och med tillfrisknandet skapar 
missbrukarna nya identiteter som tillfrisknande och att bli bemött som den nya personen med 
den nya identiteten verkar i många fall vara avgörande, då detta ger stora positiva effekter på 
personernas självbild. På detta sätt får intervjupersonernas ”nya identiteter” bekräftelse på ett 
positivt sätt, vilket ökar viljan att bibehålla den nya identiteten som tillfrisknande.  

Slutligen framkommer det i denna studie att självhjälpsrörelser är av stor vikt för 
tillfrisknandet för de deltagande intervjupersonerna. Detta för att de får möta andra 
likasinnade med liknande problem och bakgrund, vilket ger dem ett större stöd och en större 
trygghet i sitt tillfrisknande. Det verkar positivt främjande för en tillfrisknande att se andra i 
liknande situationer ha gått igenom liknande svårigheter och ha klarat sig igenom det. 
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Det är svårt att dra generaliserande slutsatser för hela populationen av missbrukare utifrån de 
resultat som har presenterats i denna studie, då studien inte har någon större geografisk 
spridning och är relativt begränsad vad gäller antalet intervjupersoner och tid för utförandet av 
studien. Däremot går det att utläsa vad som i stora drag fungerar för att bibehålla ett 
tillfrisknande då samtliga intervjupersoner trycker på samma saker och ett liv i missbruk och 
de mekanismer som verkar bakom ett missbruk är relativt kända och dokumenterade. De 
resultat som presenteras i denna studie torde därför ändå vara av vikt, då resultaten som 
framkommer i studien utgår från tillfrisknande missbrukares eget perspektiv och vad de själva 
anser har fungerat och inte fungerat och vilka komponenter som har bidragit till att de idag 
lever i ett tillfrisknande. Ett klientperspektiv torde således ha en viss tyngd då de själva har 
gått igenom och klarat sig igenom ett missbruk och av egna erfarenheter vet vad som 
fungerar. Utifrån de slutsatser som framkommer i denna studie skulle det därför vara önskvärt 
med ytterligare forskning kring ämnet utifrån ett klientperspektiv då det är av stor vikt för 
samhället och de professioner som genom arbetet dagligen möter missbrukare att veta vilka 
komponenter som framgångsrikt fungerar för att uppnå ett tillfrisknande och bibehålla detta. 

7. Diskussion och reflektion 
Syftet med denna studie har varit att skapa en förståelse för hur det är att leva i ett missbruk, 
vad det är som får missbrukare att vilja bli drogfria och vad det är som gör att de förblir 
drogfria. Studien har gjorts med en kvalitativ ansats där innehållsanalys med inslag av 
grounded theory har använts, där syftet med inslagen av grounded theory är för att studien 
utifrån empirin ska kunna öka kunskaperna om vilka komponenter det är som behövs för att 
kunna förbli drogfri.  
 
Missbruk är något som finns överallt. Genom socionomutbildningen som står som grund för 
denna kandidatuppsats kommer missbruk vara något som författarna mer eller mindre alltid 
kommer att komma i kontakt med. Många andra yrken kommer också i kontakt med missbruk 
på olika sätt. I dagens samhälle är det författarnas uppfattning att det inte är något ovanligt att 
som ”vanlig privatperson” komma i kontakt med missbruk eller droger på olika sätt. Alla vet 
vad droger är och alla vet vad missbruk är. Missbruk syns och finns både i media, filmer och 
böcker. Missbruk kan inte alltför sällan romantiseras i till exempel filmer, där droger och 
missbruk kan framstå som något exklusivt som tillhör ett mer dekadent liv för de mer 
priviligierade. En avsaknad och frånvaro av kunskaper och synlighet av hur man tar sig ur ett 
missbruk och/eller håller sig drogfri upplevs däremot, varpå denna studie har känts viktig att 
genomföra. 
 
Det upplevs som att kunskap saknas både privat och i media om hur en missbrukare ska 
kunna förbli drogfri. Författarna upplever att argument som ”skicka dem på behandlingshem”, 
”hur svårt kan det egentligen vara, det är ju bara att sluta knarka” eller ”ryck upp dig” är 
alltför vanliga i dagens samhälle och anser att detta tyder på en okunskap i hur livet med ett 
missbruk och vägen ur ett missbruk ser ut. En önskan med denna studie är att kunna fylla en 
del av de kunskapsluckor som finns inom detta område. 
 
Vad det är som behövs för att kunna bryta med sitt missbruk och vilka verktyg individen är i 
behov av för att kunna förbli drogfri är givetvis något som är högst individuellt. Det finns 
ingen behandling eller metod som kan garantera drogfrihet för resten av en individs liv. 
Huruvida en individ ska förbli drogfri eller inte är således individen själv som bestämmer. 
Genom denna studie har några av de komponenter som krävs för att bibehålla en drogfrihet 
tagits fram, då samtliga intervjupersoner har beskrivit dessa komponenter som viktiga för att 
upprätthålla en drogfrihet. Dessa komponenter har även samlats till en utav datamaterialets 
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kärnkategorier (för mer ingående information, läs under rubriken Resultat och empiri). 
Uppfylls dessa komponenter på ett riktigt sätt tror författarna att en drogfrihet är ett faktum. 
 
För att kunna förstå varför de olika komponenterna för att förbli drogfri är så viktiga, är det av 
stor vikt att ha en förförståelse för hur det är för en person att leva i ett missbruk. Detta är en 
av anledningarna till att syftet är så brett, där även upplevelserna av hur det är att leva i ett 
missbruk ingår. Vid utförandet av intervjuerna jämförde intervjupersonerna själva ofta livet i 
missbruk med livet i tillfrisknande, vilket har gjort att studien omfattar båda delarna av 
missbruket: livet i missbruk och livet i tillfrisknande. 
 
Vid sammanställningen av datan från denna studie delades materialet in i två olika block där 
det ena blocket handlade om livet i missbruk och det andra handlade om tillfrisknandet. Under 
blocket som handlade om livet i missbruk gav analysen och tolkningen bland annat en 
kärnkategori som handlar om psykosociala konsekvenser. Resultaten från de kvalitativa 
intervjuerna visar på att psykosociala konsekvenser ofta är anledningen till att 
intervjupersonerna vill bryta sitt missbruk. Med psykosociala konsekvenser menas här de 
skador som missbruket skapar för känslolivet, självkänslan och den mentala hälsan, samt de 
konsekvenser missbruket får på de sociala bitarna i individens liv såsom bland annat socialt 
umgänge, utanförskap, bostadslöshet och kriminalitet. 
 
Resultatet har diskuterats utifrån de delar som ansågs vara de viktigaste kunskapsfynden i 
denna studie. De teorier, befintlig litteratur och tidigare forskning som finns med i detta arbete 
är endast en bråkdel av vad som finns att tillgå. Det finns betydligt fler teorier och forskning 
som resultatet hade kunnat diskuteras utifrån och är något som i framtiden skulle kunna 
forskas vidare på för att bredda kunskaperna inom området ytterligare. 

Det är viktigt att nämna att precis som andra behandlingsmetoder passar inte 
självhjälpsrörelser alla och kan inte hjälpa alla. Vad som hjälper vem är ytterst individuellt 
och innebär således att olika personer blir hjälpta på olika sätt. En kritik som kan riktas mot 
självhjälpsrörelser är att de saknar professionella personer att tillgå som till exempel 
psykologer, läkare eller utbildad behandlingspersonal, då självhjälpsrörelser är skapade av 
tillfrisknade missbrukare för andra missbrukare som önskar tillfriskna. Den här studien har 
medvetet valt att fokusera på fördelarna med självhjälpsrörelser, då det är de fungerande 
aspekterna av ett tillfrisknande som är intressant för denna studie och där just 
självhjälpsrörelsernas medverkan i detta tillfrisknande har varit av intresse. 
 
Det denna studie har kommit fram till är att den process människor går igenom för att 
tillfriskna från ett missbruk är väldigt komplex, vilket har gjort att resultatdelen innehåller 
många citat för att på ett så riktigt sätt som möjligt kunna återge intervjupersonernas 
upplevelser. Författarna är ytterst tacksamma för att ha fått ta del av intervjupersonernas liv 
och intervjua de intervjupersoner som har deltagit i studien, utan dessa hade denna studie inte 
varit möjlig. En av kärnkategorierna sammanfattar resultatet av denna studie väldigt bra 
rörande vad som hjälper för att förbli drogfri, vilken är:  

”Relationen och förhållningssättet till sig själv, till andra, till samhället och 
allt annat är avgörande i drogfriheten. De skapar förutsättningar som ger 
det drogfria livet ett värde.” 

 
Som nämnts tidigare är de samhälleliga kostnaderna för missbrukare oerhört stora (läs under 
rubriken Inledning för mer ingående information).  Undersökningar (Nutek, 2006) har kommit 



	   33	  

fram till att en amfetaminmissbrukare årligen kostar samhället mellan 1,4 och 1,7 miljoner 
kronor. En heroinmissbrukare kostar årligen samhället närmare 2,1 miljoner kronor. Statistik 
visar att 25 136 narkotikabrott lagfördes under år 2009 (Brottsförebyggande rådet, 2009) och 
att det i Sverige uppskattas finnas mellan 26 000 och 30 000 tunga missbrukare 
(Brottförebyggande rådet 2012 refererad i Brottsförebyggande rådet, 2013). Beräknar man i 
väldigt runda slängar enligt ovan nämnda kostnader och statistik kostar endast de tunga 
missbrukarna samhället årligen mellan 36 400 och 63 000 miljoner kronor. Missbrukare är 
dyra för samhället och kunskap om vad det är som gör att missbrukare bryter med sitt 
missbruk och därefter förblir drogfria kan därför anses vara dyrbar kunskap som kan spara 
samhället stora summor. Tillfrisknande ur missbruk är därför något som samtliga aktörer 
tjänar på. Ser man på kostnaderna per person för dygnsvård på ett behandlingshem, som 
ligger runt 1 850 kr per dygn, och jämför detta med självhjälpsmöten som är helt kostnadsfria 
då NA-rörelsen är självförsörjande, sparar samhället in årligen in 675 250 kr per person, om 
dessa blir hjälpta av självhjälpsmöten i första hand. Samtidigt kostar en person på 
behandlingshem mellan 724 750 och 1,4 miljoner kronor mindre per år jämfört med en person 
i ett aktivt missbruk. En tillfrisknande missbrukare lönar sig alltså för samhället, oavsett om 
denne befinner sig på ett behandlingshem eller blir hjälpt av självhjälpsmöten.  
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Bilaga 1  
Intervjuguide 
Ålder?   Kön? 

1. Hur länge har du varit drogfri? 
 

2. Berätta om hur det kom sig att du blev drogfri 
(hur kom det sig att du blev drogfri?) 
(vad fick dig att bli det?) 
 

3. Vad har varit svårt för dig i din drogfrihet? 
(har detta ändrats under tid?) 
 

4. Vad hjälper dig i din drogfrihet? 
(har detta ändrats över tid?) 
 

5. Vad är det som får dig/hjälper dig att förbli drogfri? 
(de viktigaste faktorerna?) 
 

6. Hur upplever du ditt liv som drogfri? 
(skillnader mellan att vara aktiv i missbruk och nu?) 
(vad är de största vinsterna med att vara drogfri) 
 

7. Har du deltagit i självhjälpsmöten?, i så fall vilka? 
(vad tyckte du om självhjälpsmötet?) 
(går du på självhjälpsmöten nu?) 
(har du något program för tillfrisknande?) 
 

8. Vad anser du vara det viktigaste/alternativt de tre viktigaste faktorerna för att du ska 
förbli drogfri?? 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


