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Sammanfattning  

 
Denna kvalitativa studie baseras på intervjuer med sex personer med tidigare missbruk men 

som idag är drogfria. Tidigare forskning visar att det är vanligt att genomgå mer än en 

behandling innan drogfrihet uppnås och att det är en process att bli drogfri som kräver en 

långsiktig beteendeförändring. Ungefär varannan återfaller inom sex månader vilket innebär 

att varannan inte gör det. Bland annat kognitiva faktorer och socialt stöd har visat sig vara 

viktiga för att uppnå drogfrihet. Studiens syfte är att undersöka och öka förståelsen för hur det 

kommer sig att personer klarar av upprätthålla drogfrihet. Studien visar att respondenterna har 

behov av att prata av sig, vara ärliga samt att de vill ha ett bra bemötande från omgivningen, 

främst från personer som ska hjälpa dem för att de ska kunna fortsätta vara drogfri. Vidare 

anser respondenterna att deras egna tankemönster för att motstå droger, sociala nätverk och att 

byta miljö har varit viktiga faktorer för att bibehålla drogfrihet.  

 

Nyckelord: missbruk, drogfrihet, beteendeförändring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

Först och främst vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner! Vi är oerhört tacksamma för 

att ni öppnat er för oss och delat med er av era historier. Utan er hade det inte blivit någon 

uppsats och vi hoppas att vi har förmedlat era historier på ett tillfredställande sätt för er. 

Vidare vill vi tacka vår handledare för konstruktiv feedback, uppmuntran och gedigen 

kunskap. Även studenterna i vår handledningsgrupp har varit till stor hjälp i vårt arbete med 

denna uppsats.  

 

Att genomföra denna studie har varit otroligt intressant då missbruk som ämne känns viktigt 

för oss båda. Ambitionen med denna uppsats var att belysa drogfrihet med fokus utifrån ett 

positivt perspektiv eftersom vi ansåg att det saknades i tidigare forskning. Vi hoppas att vi 

kunnat förmedla detta till er läsare. 

 

 

Madeleine Berglund och Elin Karlström 
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Inledning 

 

Ungefär en miljon svenskar hade år 2011 problem med sin alkoholkonsumtion, varav ca 330 

000 stycken hade utvecklat ett beroende. Av de 330 000 personerna hade ca 25 000 av dessa 

en problematik gällande de sociala aspekterna som exempelvis försörjnings- eller 

bostadsproblematik. Ytterligare 450 000 skattas ha ett skadligt bruk av alkohol. Vad gäller 

narkotika var det år 2011 ungefär 77 000 personer i Sverige som använde narkotika på 

regelbunden basis. Av dessa 77 000 personer var det ca 29 500 stycken som hade ett tungt 

narkotikamissbruk. Utöver alkohol- och drogberoende är läkemedelsberoende en vanlig typ 

av beroende och ca 65 000 personer beräknas ha denna problematik (SOU 2011:35). Dock 

menar Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninen (2014) att det finns en osäkerhet vad gäller 

statistik kring beroende och missbruk eftersom det framkommit i tidigare studier att personer 

med allvarliga problem många gånger är underrepresenterade i undersökningar och att det 

därmed föreligger ett stort mörkertal. 

 

De samhällsekonomiska kostnaderna för missbruket i Sverige beräknas uppgå till omkring 

150 miljarder kronor. Detta belopp är nio gånger större än de ekonomiska resurser Sveriges 

kommuner och landsting budgeterar för vård, behandling och stöd inom missbruksvården. 

Den statliga offentliga utredningen visar också att investeringar i missbruksfrågor brukar vara 

lönsamma (SOU 2011:35).  

 

I en studie gjord av Dennis & Scott (2007) beskrivs förändring av missbruksvården. Från att 

ha sett missbruk som ett problem som måste lösas akut har det börjat betraktas mer som något 

som kräver kontinuerliga insatser över tid. Tidigare har återfall betraktats som ett 

misslyckande, medan det nu från flera håll betraktas som en naturlig del i processen. Hser, 

Longshore & Anglin (2007) menar att det inte har bedrivits speciellt mycket forskning kring 

vad som gör att personer slutar missbruka i förhållande till vad som gör att de provar droger 

för första gången eller återfaller i missbruk.  

 

En amerikansk studie (McLellan, McKay, Forman, Cacciola & Kemp, 2005) visar att ungefär 

50 procent av de som genomgått behandling för intensivt missbruk återfaller inom en 

sexmånadersperiod. Detta innebär att ungefär varannan person återfaller, men det innebär 

också att varannan inte gör det, vilket gör det intressant för författarna i denna studie att 

forska vidare i vad som gör att människor klarar av att upprätthålla drogfrihet.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och öka förståelsen för hur det kommer sig att personer 

klarar av att upprätthålla drogfrihet. 

 

Studiens syfte konkretiseras genom dessa frågeställningar:  

 

 Vilka psykosociala behov finns för att upprätthålla drogfrihet? 
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 Vilka praktiska behov finns för att upprätthålla drogfrihet? 

 

 Vilka inre och yttre faktorer är viktiga för att upprätthålla drogfrihet? 

 

Begreppsdefinition 
 

Missbruk 
Missbruk är ett väl inarbetat begrepp inom missbruks- och beroendevården och även i de 

vetenskapliga källorna är det huvudsakligen missbruk som nämns. Därtill har flera av de 

respondenter som deltagit i studien huvudsakligen talat om missbruk och inte om beroende. 

Detta gjorde det naturligt att använda just missbruk utifrån de definitioner som finns i 

samhället idag. I denna studie används Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, version IV (DSM-IV) som klassifikationssystem av missbruk. En medvetenhet 

finns om att en senare version av DSM-IV är tillgänglig, Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, version V (DSM-V) där andra begrepp är aktuella, men i dagsläget finns 

ingen inarbetad svensk översättning vilket gjort det problematiskt att använda denna 

definition. 

 

DSM-IV 
DSM-IV är ett instrument som används för att diagnostisera missbruk och beroende. Det finns 

fyra kriterier enligt detta instrument för att diagnostisera missbruk. Minst ett av dessa fyra 

kriterier ska uppfyllas inom en period på 12 månader. Andersson & Spak (2012) beskriver att 

dessa är; 

 

1. “Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckats med att fullgöra sina 

skyldigheter i arbetet, i skolan eller i hemmet. 

2. Upprepat substansbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada. 

3. Upprepade substansrelaterade problem med rättvisan. 

4. Fortsatt substansbruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller 

mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av substanseffekterna.” (s. 68) 

 

Droger 
I studien har författarna valt att använda drog/droger som samlingsnamn för den eller de 

droger som respondenterna missbrukat. Alkohol är en drog och den påverkar hjärnan precis 

som narkotika och läkemedel (Agerberg, 2004) och benämns därför som drog i denna uppsats. 

Dock har alkohol som ord skrivits ut ibland men det är vid de tillfällen då respondenten har 

blivit citerad. 
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Tidigare forskning 

 

Vägar ut ur missbruk 

I tidigare forskning har Dennis, Scott, Funk & Foss (2005) undersökt individer som 

genomgått missbruksbehandling i USA. Undersökningen visade att närmare två tredjedelar av 

de 1326 individer som undersöktes inte genomgick behandling för första gången utan hade en 

historik av att ha genomgått minst en behandling tidigare. Forskarna skriver även om 

longitudinella studier av behandling som visar att personer som lyckats uppnå en längre tids 

nykterhet oftast har genomgått tre-fyra behandlingar av olika slag, samt att dessa genomgåtts 

över en längre tid. Dennis & Scott (2005) har i en annan studie konstaterat att det skett en 

förändring vad gäller synen på missbruk och missbruksvården. Från att ha sett missbruk som 

ett problem som måste lösas akut, oftast genom en behandling, betraktas missbruk numera 

som något som kräver kontinuerliga insatser över tid.  
 

Vägen ut ur missbruk kan se ut på olika sätt enligt Greiff & Skogens (2011). De beskriver 

vägen ut ur ett missbruk som en process som avslutas genom en mognadsprocess hos 

personen, eller att omständigheterna kring denna person förändras och att det på så vis blir 

naturligt att personen i fråga byter livsstil. De beskriver att denna livsstilsförändring kan vara 

kopplad till händelser som sker så som exempelvis sjukdom eller pensionering, men även 

åldern hos dessa personer kan ha betydelse. Även Blomqvist (2002) menar att det finns olika 

vägar in i ett missbruk och olika vägar ut ur ett missbruk. Därtill spelar individernas egna 

erfarenheter och kulturella föreställningar roll för hur en individ kan lyckas med att ta sig ur 

det. Att individer är olika och har olika erfarenheter gör att hjälpare, både informella och 

professionella, bör försöka ge bästa möjliga hjälp anpassad till varje enskild individ. 

 

I en rapport skriven av Stenius, Ullman, Storbjörk & Nyberg (2011) har de undersökt 

personer med tidigare tungt missbruk i Stockholms län under början av 2000-talet, deras 

erfarenheter från behandling samt hur utfallet blivit efter den behandling de genomgått. Då de 

undersökt vad som är viktigast för de personerna med ett tidigare missbruk för att bibehålla 

sin drogfrihet svarar cirka en tredjedel att deras egen beslutsamhet är den viktigaste orsaken, 

medan cirka en femtedel beskriver att dennes egna eller läkaren oro för den fysiska hälsan har 

spelat stor roll till deras fortsatta drogfrihet. Vad gäller behandlingens inverkan på deras 

fortsatta liv i drogfrihet svarar även där cirka en femtedel att det är just behandlingen som 

varit en bidragande faktor för dem.  

 

Förändringsprocesser 
I en studie har förstahandsobservationer som berör behandling och återfall under år 2000-

2010  granskats. Studien visade på att synen kring återfall och hur begreppet definieras har 

utvecklats över tid. Ett sätt att se på återfall är att det är ett misslyckat resultat i 

beteendeförändringen medan ett annat sätt att se på återfall är att det är en övergångsprocess i 

arbetet med beteendeförändringen. Vill man underlätta sin behandling till att bli drogfri krävs 

det att man minimerar sina återfall ju längre tiden går, detta för att en långsiktig förändring 

ska kunna ske. Personlighet, det biologiska arvet, det sociala nätverket och hur känslig man är 
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för den drog man använder är några faktorer som spelar in vad gäller återfall och hur 

individerna hanterar dessa. Två viktiga skyddsfaktorer som identifierats är de kognitiva 

faktorerna och vilken inställning personen ifråga har till att avstå från sin drog (Hendershot, 

Witkiewitz, George & Marlatt, 2011). 

 

Enligt Saxon (2012) är graden av individens tillit till sin egen förmåga, självtillit, viktig. 

Självtillit är avgörande för hur individen använder sina personliga färdigheter om man hamnar 

i situationer som kan innebära hög risk för att återfalla. Att stärka individens självtillit kan ske 

genom exempelvis kurser i återfallsprevention där man försöker rusta individen med strategier 

för att hantera exempelvis drogsug, tacka nej till droger samt att bedöma när en 

högrisksituation föreligger. 

 

En förändringsprocess i missbrukssammanhang kan beskrivas som att en person pendlar 

mellan tillfrisknande och återfall och att det därtill finns skillnader i hur olika personer 

upplever sin situation Dennis & Scott (2007). Författarna har utfört en undersökning som 

visade att individer som utöver sina egna missbruksproblem även upplevde missbruk eller 

problem i hemmiljön hade svårare att tillfriskna eller att ta steget att påbörja en behandling. 

Undersökningen visade även att individer som hade en stor tilltro till att de själva kunde 

förändra sin situation genom att söka hjälp och också trodde att det fanns en lösning på deras 

problem hade lättare att ta sig ur sitt missbruk. 

 

Greiff & Skogens (2011) beskriver att en förändringsprocess hos en person kan ske i flera 

olika steg. Trots dessa steg i processen beskriver de att flera forskare inom detta område är 

överens om att det finns en identifierbar vändpunkt som gör att de tar beslutet att starta denna 

förändring. För att personerna ska kunna bibehålla den förändring de genomgått finns det 

några viktiga faktorer för att lyckas med detta. Vad som beskrivs är bland annat socialt stöd, 

att kunna se sina vinster med att ha slutat och lära sig strategier för att kunna agera annorlunda 

i riskfyllda situationer. Detta har de kunnat se genom att ta del av olika studier. En studie som 

forskarna har tagit del av är en brittisk studie där de studerat före detta heroinmissbrukare och 

hur de kunnat bibehålla sin positiva livsstilsförändring. Det som framkommit där var att 

orsaken till att de slutade med sitt missbruk var den psykiska ohälsan och att de tröttnat på den 

livsstil de hade. Medan de faktorer som var viktigast för att kunna bibehålla den positiva 

förändringen var det sociala nätverket och praktiska faktorer så som exempelvis jobb och 

bostad.  

 

McLellan, McKay, Forman, Cacciola & Kemp (2005) beskriver en rad förbättringsområden 

inom missbruksbehandling. De menar att det alltför ofta fokuseras på att individen ska sluta 

med droger, vilket enligt dem enbart är en del i lyckad behandling. Vanligtvis är det 

omedelbara målet att minska droganvändandet, men en person som är aktiv i missbruk 

behöver även långsiktig hjälp, till exempel på det sociala planet i form av sysselsättning, 

familj och sociala relationer.  
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Teoretisk utgångspunkt 

 

Känsla av sammanhang (KASAM) 
Det finns sociala teorier som tar sin utgångspunkt i individen själv och dess relation till inre 

faktorer såsom förhållningssätt, karaktärsdrag eller strategier för att hantera svåra situationer 

under livets gång (Lindqvist & Nygren, 2007).  

 

För att få stöd i tolkningen av empirin samt att kunna skapa förståelse för hur individer 

upprätthåller ett drogfritt liv har den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats varit 

Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM), vilken han utvecklade efter att på 1970-talet 

mött kvinnor som överlevt koncentrationslägren under andra världskriget. Han genomförde 51 

djupintervjuer som visade att trots de svårigheter kvinnorna genomgått hade de förmått bevara 

sin psykiska hälsa, men även den fysiska (Antonovsky, 2005). Under de senaste åren har 

omfattande forskning vad gäller KASAM bedrivits. Resultaten visar att begreppet kan 

användas inom olika områden, till exempel för att se vilka personer som riskerar att hamna i 

depression eller sociala svårigheter eller för att utveckla behandlingsformer som syftar till att 

höja individers förmåga att begripa och hantera samt känna en mening i sin livssituation 

(Lindqvist & Nygren, 2007). De individer som har en stark KASAM kan enligt Antonovsky 

(2005):  

 

“Suga ordning ur omvärlden och med hjälp av denna ordning motbalansera trycket mot 

oordning från den inre och yttre miljön.” (s. 165) 

 

De tre centrala komponenterna i KASAM 

Begreppet KASAM är ett kognitivt sådant. Antonovsky (2005) beskriver att han kunde 

identifiera tre centrala beståndsdelar i KASAM. Han benämner dessa som begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Med hjälp av dessa tre begrepp kan individers KASAM 

skattas som hög eller låg beroende på hur de upplever sin tillvaro.  

 

Det första begreppet begriplighet riktar sig mot hur man upplever inre och yttre stimuli. De 

personer som har hög känsla av begriplighet räknar med att de stimuli som denne kommer att 

stöta på, vare sig de är positiva eller negativa är förutsägbara. Är de inte förutsägbara så 

förväntas de kunna förklara det oväntade som uppstår. Det andra begreppet hanterbarhet är 

den del som fokuserar på hur pass man upplever att det finns resurser att ta hjälp av vid 

behov. Detta kan sättas samman med begriplighet de stimuli man då upplever och vid de fall 

man behöver ta hjälp så syftar denna på hur pass att man kan räkna med de personer som kan 

tänkas hjälpa en, och att man litar på dem. Som exempel på denna hjälp beskriver Antonovsky 

(2005) make eller hustru, kollegor, Gud, vänner, läkaren osv. Resultatet av att känna en hög 

känsla av hanterbarhet blir som sådant att man hanterar de missöden som händer i livet 

genom att hålla sig uppe och inte sörja för evigt. Två andra delar som visar sig för de som 

känner en hög känsla av hanterbarhet är att man inte tycker att livet är orättvist och känner sig 

inte som ett offer för livet. Den tredje komponenten meningsfullhet bygger på att känna sig 

betydande och meningsfull i diverse sammanhang. De som har en hög KASAM känner sig 
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engagerade i saker och ting som är viktiga för dem. De problem som dyker upp under livets 

gång är värda att satsa energi på och man ser negativa händelser som en utmaning. Motsatsen 

till denna komponent är därmed de personer med låg KASAM inte har något speciellt i deras 

liv som betyder så mycket för dem och blir inte stärkt av de utmaningar som eventuellt 

passerar under livets gång. Dessa tre komponenter hör samman och är det som beskriver 

vilken KASAM en person ska uppnå. Som ovan beskrivet ska dessa tre komponenter vara 

högt skattade för att känna en stark KASAM. Detta betyder inte att alla dessa tre ska vara 

höga var och en. Det kan även vara så att en person kan skatta den ena högt medan den andra 

är lägre (Antonovsky, 2005). 

 

KASAM i samband med missbruk 

Feigin & Sapir (2005) beskriver hur de personliga egenskaperna spelar roll i missbruket och 

att bli fri från det. De beskriver främst två egenskaper som är mest centrala. Dessa är: vilket 

ansvar var och en tar för sitt handlande för eventuella problem som uppstår samt KASAM. De 

beskriver att en högre KASAM oftare leder till att personer blir fri från sitt missbruk. Personer 

med en hög KASAM klarar sig bättre i stressade situationer som kan uppstå i 

rehabiliteringsprocessen och ett exempel på detta är att kunna tacka nej om man eventuellt 

blir erbjuden att ta någon drog. En annan egenskap som blir allt mer tydlig vid en hög 

KASAM är att man kan ta ansvar för sina egna handlingar, och därmed kunna hitta egna 

lösningar vid behov.  

 

Metod 

 

Undersökningsmetod  
Kvalitativ metod används för att kunna åstadkomma flerdimensionella beskrivningar av det 

som undersöks snarare än att mäta något (Sohlberg & Sohlberg, 2009). I denna studie har 

kvalitativ metod ansetts som ett naturligt val eftersom målet inte varit att genomföra 

mätningar utan att öka förståelsen för hur personer uppnår och upprätthåller drogfrihet. 

 

Genom att genomföra en kvalitativ studie erhålls också djupare kunskap om fler detaljer än 

vad som skulle vara möjligt att få genom en kvantitativ studie. Vidare innebär kvalitativ 

forskning att de som forskar har en vilja att förstå verkligheten. Detta genom att ta del av de 

som lever i denna verklighet genom dennes erfarenhet och upplevelser (Bryman, 2013). I 

denna studie har fler detaljer kunnat erhållas genom att kompletterande frågor och följdfrågor 

har kunnat ställas till respondenterna för att se till att samtliga frågor i intervjuguiden 

besvaras. I denna studie söker författarna kunskap om hur personer hanterar missbruk och 

bibehåller drogfrihet och det är därför nödvändigt att finna respondenter med just denna 

bakgrund och problematik för att förstå just deras specifika situation.  

 

Urval 
Den urvalsmetod som tillämpades i studien var ett målinriktat urval vilket innebär ett “icke-

sannolikhetsurval”. Med ett målinriktat urval betyder det att forskaren gör sitt urval utifrån 
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vad man vill undersöka och därmed väljer ut respondenter som är relevanta för 

forskningsfrågorna (Bryman, 2013). Detta urval är enligt vår mening nödvändigt i denna 

studie eftersom vi sökte respondenter med tidigare missbruk för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna. Det hade därför inte varit möjligt att tillämpa exempelvis ett slumpmässigt 

urval. För att nå respondenter som passade in i studien kontaktades personal på socialtjänsten 

i två kommuner i Västernorrland. Personalen har lång erfarenhet av att arbeta klientnära med 

missbruksbehandling genom olika typer av stödinsatser. De har därmed träffat många 

individer med missbruksproblematik som lyckats ta sig ur sitt missbruk.  

 

Inför vår studie lämnades ett informationsbrev (se bilaga 2) till personalen. Då 

informationsbrevet lämnades gavs även möjlighet att ställa kompletterande frågor utifrån 

brevet för att valet av respondenter skulle vara lättförståeligt för personalen samt att 

säkerställa att de förstått studiens syfte. Personalen valde sedan ut respondenter de ansåg 

lämpliga samt tillfrågade dem om de ville medverka. Samtliga som tillfrågades svarade ja 

vilket gör att inget bortfall kan noteras. Efter samtycke från respondenterna fick vi deras 

kontaktuppgifter och kunde boka in intervjuer och genomföra dem. Med hänsyn till tidsramen 

på tio veckor beräknades det vara möjligt att genomföra 4-6 intervjuer och i slutändan 

genomfördes sex stycken intervjuer.  

 

Intervjuer 
En semistrukturerad intervju är en flexibel sådan. En stor vikt ligger kring hur respondenterna 

uppfattar vad som ligger till vikt att beskriva och berätta om. I en semistrukturerad intervju 

utgår forskaren från olika teman som ska beröras. Trots dessa teman har respondenterna en 

stor frihet att kunna återge svaren på sitt egna sätt och forskaren kan ställa sina frågor utefter 

hur samtalet fortlöper (Bryman, 2013).  

 

För att kunna genomföra studien har en semistrukturerad intervjuguide använts (se bilaga 1). 

Intervjuguiden innehåller några frågor om individernas bakgrund samt frågor inom olika 

teman som betraktas som viktiga för studien. Valet av att använda just en semistrukturerad 

intervjuguide grundar sig i att önskan var att kunna hålla ett fokus i intervjuerna utan att börja 

prata om andra ämnen som inte var lika relevanta för studien. Under intervjuerna användes 

både öppna och slutna frågor, med större del av öppna. Detta eftersom respondenterna fick ge 

sin beskrivning av fenomenet och sades något vi ansåg ligga till stor vikt vid vårt syfte 

fortsatte vi på det området, just eftersom att få fram så relevant fakta som möjligt.  

 

De intervjuer som genomfördes varierade tidsmässigt från 45 - 90 minuter. Uppdelningen var 

som sådan att en författare hade huvudansvaret i intervjun medan den andre intog en lägre 

profil och hade ansvaret över anteckningarna samt kunde även den författaren med lägre 

profil fånga upp relevanta följdfrågor. Ansvarsfördelningen över de intervjutillfällen som 

hölls har skiftat, detta eftersom att båda författarna skulle ha samma ansvar över de intervjuer 

som genomfördes.  
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Genomförande  

Datainsamling  

I sökandet efter artiklar passande studiens syfte och frågeställningar har elektroniska 

databaser som EBSCO, PMC och SocIndex använts. De sökord som använts är; addiction 

behaviours, drugs, återfall, missbruk, DSM-IV, DSM-V, alcoholics, relapse, relapse 

prevention, group membership, addiction, drugs, dependent, stop abusing och KASAM. Efter 

genomgång av materialet har de artiklar som ansetts vara mest relevanta för studiens syfte 

valts ut för en fördjupad läsning. 

 

Analysinstrument 

I analysen av materialet har författarna inspirerats av kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna 

har spelats in och transkriberats och författarna har gjort sig väl förtrogna med texterna inför 

det fortsatta analysarbetet. Detta för att kunna utläsa både det som faktiskt står skrivet samt 

det som går att utläsa mellan raderna, d.v.s. både det manifesta och det latenta innehållet 

(Isaksson, 2013). Vidare har materialet kodats och kategoriserats för att se vad texterna kan 

vara ett uttryck för. I arbetet med att analysera materialet har författarna haft för avsikt 

förhålla sig neutrala till texterna för att inte analysprocessen ska påverkas av egna åsikter och 

ogrundade uppfattningar, något som annars är en risk vid kvalitativ analys då forskaren 

befinner sig nära det som studeras (Denscombe, 2009).  

 

Reliabilitet/validitet/generaliserbarhet 
Reliabilitet och validitet kan delas upp i fyra olika delar då det gäller att tillämpa dessa på 

kvalitativ forskning. Dessa är; extern reliabilitet, intern reliabilitet, extern validitet och intern 

validitet. Dessa är en hjälp till att kunna bedöma sin forskning (Bryman, 2013).  

 

Den externa reliabiliteten innebär att man ska kunna replikera sin studie. Bryman (2013) 

beskriver att detta är svårt inom den kvalitativa forskningen eftersom det är svårt eller rent av 

omöjligt att den sociala miljön alltid är densamma. Kopplat till denna studie där författarna 

beskriver urval, metod och tillvägagångssätt och studien i sin helhet finns det alltid en viss 

risk för åtskillnad vad gäller respondenterna och den sociala kontexten de lever i, det vill säga 

att det är svårt att helt definitivt kunna säga att exakt samma studie kan genomföras på nytt, 

då den påverkas av vilka individer som deltar och deras specifika upplevelser.  

    

Med intern reliabilitet innebär det att forskarna kommer överens om hur man uppfattar det 

respondenterna säger och hur deras berättelser ska tolkas (Bryman, 2013). Då denna studie 

har genomförts av två författare har det varit viktigt att komma överens om hur 

respondenternas ord ska tolkas. Detta har säkerställts i denna studie genom att båda 

författarna medverkat i bearbetning av materialet samt enats om hur utdrag ur intervjuerna 

kan tolkas.  

 

Den externa validiteten kan även kallas för generaliserbarhet, detta innebär hur studien kan 

generaliseras till andra situationer och sociala miljöer (Bryman, 2013). Målet med denna 



13 
 

undersökning var inte att skapa en teori som kunde generaliseras till en större population. 

Målet med denna studie var att öka förståelsen. Huruvida resultaten ändå kan generaliseras är 

intressant att spekulera kring, då likheter i individernas beteende i aktivt missbruk och i val av 

strategier för att upprätthålla drogfrihet finns vilket återges i resultatdelen i denna uppsats. 

Genom att en semistrukturerad intervjuguide har använts har individerna fått svara på frågor 

inom olika områden. Genom att intervjuguiden var just semistrukturerad fanns utrymme för 

respondenterna att svara fritt, men individerna svarade väldigt lika på många av frågorna. 

Även detta kan visa på att det finns möjligheter att generalisera åtminstone vissa delar av 

vilka behov som finns för att leva ett drogfritt liv. 

 

Intern validitet innebär att det ska finnas en likhet mellan det som forskaren iakttar och hur 

resultatet blir (Bryman, 2013). Genom att intervjuerna i denna studie i sin helhet har 

transkriberats ordagrant enligt respondenternas utsagor har respondenterna blivit korrekt 

citerade och därigenom har forskarna inte lagt någon värdering i citaten. Dock kan en forskare 

aldrig hävda att förförståelse och tidigare kännedom inte påverkar tolkning av materialet 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

 

Etiska överväganden 
De etiska aspekterna som författarna har att förhålla sig till är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2013).  

 

Informationskravet innebär att respondenterna ska få tydlig information om vad studien 

kommer att innebära. Informationen ska innehålla studiens syfte, information om hur studien 

kommer att gå till, förvaring av datamaterial och vilka som är ansvariga för studien. Denna 

information ska ges till dem innan de bestämmer sig för att medverka eller inte (Kalman & 

Lövgren, 2012). Detta har säkerställts genom att respondenterna fått informationsbrevet (se 

bilaga 2) genom personal på socialtjänsten som dessutom förklarat för dem muntligt vad 

studien innebär, att intervjun ska spelas in samt kontaktuppgifter till ansvariga för studien. 

Efter att respondenterna fått denna information har de fått ta ställning till om de vill delta eller 

inte.  

 

Vidare informerades om samtyckeskravet, vilket innebär att respondenten fått vetskap om att 

denne när helst de önskar kan avbryta studien då deltagandet bygger helt och hållet på 

frivillighet. Detta är en förutsättning för att ta hänsyn till individens integritet men också för 

att säkerställa att det som respondenten väljer att berätta också är något som han eller hon står 

för vilket också kan stärka undersökningens kvalitet (Kalman & Lövgren, 2012). 

Respondenterna har även fått information om att de har rätt att avbryta sitt deltagande i 

studien även efter genomförd intervju och författarnas kontaktuppgifter var därför noga 

angivna i informationsbrevet.  

 

Materialet har avidentifierats vid transkribering vilket säkerställer respondenternas 

anonymitet. Andra uppgifter som kan vara utmärkande har skrivits om, exempelvis namn på 

familjemedlemmar eller namn i övrigt socialt nätverk. Likaså har ortnamn och titlar på 

behandlingshem skrivits om. Detta har skett på ett neutralt sätt. Materialet har förvarats på så 
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sätt att endast författarna haft tillgång till det, och de inspelade intervjuerna kommer att 

raderas från ljudinspelningsenheter efter att uppsatsen är färdigställd. Genom att författarna 

har hanterat materialet enligt ovan får kravet på konfidentialitet anses vara uppfyllda.  

 

I denna studie har hänsyn tagits till nyttjandekravet genom att intervjumaterialet endast har 

använts för studiens syfte och forskningsändamålet. Endast handledare har haft direkt insyn i 

materialet, även om det inte varit i lika stor utsträckning som författarnas.  

 

Om någon person skulle känna att deltagande i studien på något vis skulle röra upp gamla 

känslor som är svårhanterliga har det hänvisats till samtalsstöd hos respektive socialtjänst. 

Detta för att författarna inte vill att någon ska bli upprörd eller försämras i sitt mående efter 

deltagande i studien samt att personal vid socialtjänsten har kännedom om dessa personer och 

kan erbjuda stöd som passar varje individ. Att erbjuda samtalsstöd har för forskarna känts 

viktigt eftersom etiska aspekter inom forskningen innebär att man ständigt måste vara 

medveten och reflektera kring hur och vad forskningen och metoden kan innebära för 

respondenterna som deltar i studien (Kalman & Lövgren, 2012).  

      

Metodologiska reflektioner 
Eftersom målet med studien var att få en ökad förståelse för respondenternas situation 

tillämpades som ovan nämnts kvalitativ metod. En semistrukturerad intervjuguide användes i 

intervjuerna. Studenter i författarnas handledningsgrupp samt handledaren läste igenom 

intervjuguiden innan intervjuerna utfördes. Någon pilotstudie genomfördes aldrig då det inte 

fanns tid till detta och därför hade mer feedback på intervjuguiden varit bra då vi anser i 

efterhand att ändringar hade varit möjliga. Med facit i hand kan vi se att vår intervjuguide 

varit aningen för bred i förhållande till studiens tidsram och syfte, då mycket tid gått åt till att 

koda och kategorisera. Å andra sidan har det varit bra för att få ordentligt med kunskap om 

våra intervjupersoner samt att all fakta som framkommit i intervjuerna har varit av värde för 

att förstå hur individer som levt i missbruk hanterar sin livssituation. Trots att hela sex 

stycken intervjuer genomfördes svarade flera respondenter lika på frågorna i intervjuguiden, 

vilket tyder på att intervjuguiden berörde relevanta områden om ett liv efter missbruk. Då 

intervjuguiden var semistrukturerad bygger resultatet även på intervjuarnas förmåga att ställa 

relevanta följdfrågor. En strukturerad intervjuguide hade därför i detta fall inte varit 

tillämplig.  

 

Det huvudsakliga målet vid intervjutillfällena har varit att det ska kännas bra som möjligt för 

respondenterna. Fokus har lagts vid att det ska vara ett gott klimat vid intervjuerna och kännas 

mer som ett vanligt samtal. Författarna har förhållit sig följsamma gentemot respondenterna. 

Ett exempel på detta var att en av deltagarna på förhand uttryckte att det är stressande med 

frågeformulär och papper. Författarna tog då hänsyn till detta genom att försöka hålla i 

intervjun utan att använda sig av den fysiskt befintliga intervjuguiden genom att istället 

memorera intervjufrågorna. Intervjuerna har ägt rum på platser som är välbekanta för 

respondenterna vilket har bidragit till en trygghet i intervjusituationen.  
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De brister som kan finnas med denna studie var att en av respondenterna ställde in sin intervju 

med kort varsel. Ett nytt möte bokades därför in en vecka senare. Detta innebar dock att båda 

författarna inte hade möjlighet att delta vid det nya intervjutillfället. Detta var något som först 

inte kändes optimalt, men i en diskussion författarna emellan kring hur ett eventuellt bortfall 

skulle kunna påverka studien kontra att intervjun genomfördes av endast en av författarna togs 

beslutet att en författare skulle genomföra intervjun på egen hand. Intervjun har i likhet med 

övriga intervjuer transkriberats och funnits tillgänglig i text för den andra författaren.  

 

Författarnas deltagande och arbetsfördelningen 
Ambitionen inför intervjuerna var att båda författarna skulle delta i samtliga intervjuer. Det 

hade varit möjligt att dela upp intervjuerna mellan författarna med tanke på att tid då hade 

vunnits, men det ansågs viktigt att båda var lika delaktiga i datainsamlingen för att kunna 

diskutera och utläsa eventuella kopplingar mellan de olika intervjuerna samt att citat och 

meningsbärande enheter har bearbetats av båda författarna. Olika omständigheter som 

angivits tidigare i metodavsnittet gjorde dock att en intervju genomfördes av en författare.  

 

Båda författarna har varit lika delaktiga när det kommer till att producera text i uppsatsen. Det 

som ibland har delats upp mellan författarna har varit inläsning på olika artiklar och litteratur 

samt transkriberingen av de intervjuer som utförts. Detta för att ha mer tid till skrivandet. 

Författarna har transkriberat tre intervjuer vardera, men båda har läst allt transkriberat 

material. Ett resonemang har förts mellan författarna under hela processens gång och allt 

skrivet material har bearbetats och godkänts av båda författarna.  

 

Vår upplevelse av att arbeta i par är att vi under hela arbetets gång haft intressanta och 

givande diskussioner där vi kunnat bolla idéer samt hanterat eventuella svårigheter som 

uppstått. Genom att vi har diskuterat och granskat det material vi inhämtat genom litteratur 

och intervjuer med kritiska ögon har vi kunnat sålla bort empiri som inte varit relevant för 

denna studie. Dock finns nackdelar med att vara alltför kritisk då det medför ett visst 

överarbete och risk för att köra fast i olika spår. Att vara två när detta sker är, enligt oss, en 

styrka då man tillsammans kan hjälpa varandra framåt i rätt riktning. Det faktum att vi inte 

delat upp arbetet i särskilt stor omfattning har gjort att allt material granskats av fyra ögon 

istället för två. Vi är medvetna om att vi hade kunnat vinna tid genom att dela upp arbetet 

mer, men vi anser att det då förmodligen hade varit på bekostnad av uppsatsens kvalitet.  

 

Empiri 
 

Inledning 
Gemensamt för alla respondenter i denna studie är att de började sin missbrukskarriär i tidig 

ålder. De har missbrukat olika droger, främst alkohol och narkotika och hur länge de har 

missbrukat varierar från några år upp till tiotals år. Flera har beskrivit sitt missbruk som 

destruktivt och att de har varit socialt utsatta på olika sätt. Flera av dem har förlorat vårdnaden 

om sina barn, sina hem och sina arbeten som en följd av missbruket. Gemensamt för dem alla 
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är att de tagit sig ur missbruket och gjort en resa tillbaka till ett drogfritt liv. Vissa har 

genomgått en behandling, andra flera stycken. Samtliga är drogfria idag. 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de intervjuer som genomförts inom ramen för denna 

studie. Resultatet presenteras på sådant sätt att de viktigaste citaten kopplat till syftet har 

sorterats in under olika teman. För att underlätta för läsaren presenteras inte allt material i 

citatform utan varvas med respondenternas utsagor i skrivna löpande text. För att behålla 

anonymiteten hos intervjupersonerna har deras namn fingerats, detta har skett slumpmässigt 

och respondenterna benämns med R1, R2, R3, R4, R5 och R6. Vidare skrivs personer som 

hjälpt respondenterna i exempelvis behandling ut som P1, P2 och P3.  

 

Psykosociala behov 

Eget ansvar 

En viktig faktor till att bibehålla sin drogfrihet är att få samtala om sina tankar och känslor, 

detta är något som alla respondenter i studien har uttryckt. En respondent beskriver att man 

måste ta ansvar för sina tankar för att kunna tänka annorlunda, annars kan det vara början till 

att ta ett återfall eftersom denne annars agerar med att ändra sitt beteende. En strategi för att 

hantera detta är att kommunicera kring sina tankar.  

 

“Ansvar, jag tar ansvar för liksom det jag känner och så då… jag baga… jag liksom tar inte 

saker som bagateller längre, även fast när jag säger saker så är det bagateller men jag har 

liksom accepterat det där. Det kan vara små grejor liksom som blir stora. Jag tar mer ansvar 

för att få ur mig sånna annars så ligger de och gnager och om jag hamnar i det då jobbar mitt 

huvud hela tiden med å liksom stöta bort det här obehaget och då blir jag liksom impulsiv i … 

liksom i de här flyktbeteendena. Så att… det är ju liksom hela tiden en återfallsprocess, så 

därför jobbar jag mycket med det och just då att kommunicera.” (R3) 

 

En annan respondent berättar om sin syn på just detta, att sätta ord på sina tankar kring 

alkoholen: 

 

“Ja men det är ju det att man ska prata om det, då har man ju tagit bort den chansen att man 

ska dricka. Det hörs konstigt, men det är ju nästan så. För går man och är tyst om det, man 

drar sig undan också… och sen att komma ihåg vad som blir, jag vet ju.. skulle jag börja dricka 

idag då är det ju flera års supande. Det går inte att få stopp på det.” (R6) 

 

Att prata av sig behöver inte ske i samtal i form av terapi eller behandling. Respondenterna 

betonar snarare upplevelsen av att kunna prata öppet med medmänniskor eller till exempel 

andra som befunnit sig i liknande situation, detta genom att gå på möten, exempelvis i 

Anonyma Alkoholisters (AA) - och Anonyma Narkomaners (NA) regi.  

 

“På möten kan man säga precis vad man vill och det är så skönt. Alla vet hur det är.” (R1) 

 

En respondent berättar vad det ger att gå på ett möte i sin hemstad: 
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“Jo det passar mig bra! Och det är inga märkvärdigheter, vi sitter ju och pratar ungefär som vi 

sitter och pratar här.”(R6) 

 

Trots att flertalet av respondenterna betonar vikten av att träffa andra människor som har 

erfarenhet av missbruk så belyses också det stöd som erbjuds från socialtjänsten.  

 

“Jag måste prata av mig hela tiden, det är det som är så skönt med min boendestödjare och hon 

på öppenvården. Jag får prata!” (R5)  

 

Samma person beskriver därtill en skillnad gällande sin förmåga att prata samt hur 

respondenten numera står upp för sig själv jämfört med tiden i missbruket: 

 

“… jag vågar prata mer och ta för mig mer nu. Mer lyhörd kanske… och starkare i mig själv. 

Jag kan säga nej och sätta gränser.” (R5) 

 

Ett annat forum som har belysts i intervjuerna är att kunna prata öppet kring sin situation på 

sin eventuella sysselsättning. En respondent berättar om sin vilja att prata av sig med de 

personer som denne kommer i kontakt med på sitt jobb, att det är viktigt att prata öppet även 

där om sin situation och hur tillvaron upplevs:  

 

“För jag har haft väldigt god kommunikation med mina handledare och sådär liksom jag har 

öppnat mig för dem så att de hela tiden har vetat var jag befinner mig rent känslomässigt.” (R3) 

 

Det är dock inte alltid det finns någon att prata med. Då kan det enligt några respondenter 

vara viktigt att hitta andra kanaler för att uttrycka sig. Två respondenter brukar skriva. En 

skriver dagbok och en annan berättar vad skrivandet har gett och fortfarande ger: 

 

“Sen har jag ju lagt ner mycket tid på skrivandet. Det började redan då jag var på 

behandlingshemmet, jag kunde vakna klockan tre på natten och börja skriva. Jag tror att jag 

har rensat ut mycket i mig själv... Men det kommer fortfarande.” (R4) 

 

Socialt nätverk 

En sak som hjälper dem att inte återfalla är att ha ett socialt nätverk. Vad som skapar mening 

och är betydelsefullt i tillvaron är olika från person till person, men gemensamt för 

respondenterna är att alla har en egen strategi för att skapa en meningsfull tillvaro. Detta 

hjälper dem att inte återfalla. Ett exempel på detta är det sociala nätverket där bland annat 

familjen har varit ett återkommande ämne bland några av respondenterna. R5 talar om sitt 

barn, vilket kan ses som ett socialt nätverk och hur livet förändrats sedan dottern föddes: 

 

“Jag skulle aldrig vilja svika henne, det finns inte! Jag behöver henne lika mycket som hon 

behöver mig. Asså, vi behöver varandra!” (R5)  

 

En annan respondent beskriver också vad dennes barn har haft för betydelse för drogfriheten. 

Respondenten beskriver att kontakten med sina barn snart ska återupptas.  
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“Jag har ju också något att se fram emot nu, när barnen snart får komma och bo hos mig igen. 

Man får många positiva små vinster, bara genom att vara drogfri, men det gäller att ha 

tålamod…“ (R1) 

 

En annan betydelsefull aspekt som berör socialt nätverk är gemenskapen mellan dem som har 

ett tidigare missbruk. Detta beror enligt flertalet respondenter på att de är likasinnade och 

känner igen sig i varandra. En respondent uttrycker att deras gemenskap är speciell, och att de 

förstår varandra:  

 

“Men vi var alla likadana, vi har alltså en gemenskap som många i samhället inte har. Man kan 

möta det på arbetsplatser och sådär också om det är ett bra ställe, men asså just det där med 

missbrukarna… vi förstår varandra.” (R4) 

 

Ett forum som respondenterna berättar om är AA- eller NA-möten. En respondent beskriver 

sin upplevelse kring vad AA bidragit med, både i behandling och efter avslutad behandling. 

Respondenten säger att det inte alltid är att berätta sina egna historier som är det viktiga, utan 

att det kan vara att få lyssna på andras historier och att lära av deras erfarenheter. Klimatet i 

mötena är också något som respondenten fastnat för.  

 

“Sen har jag hittat små guldkorn i mitt liv nu också, AA-programmet har påverkat mig väldigt 

mycket. Det började redan efter första tiden efter behandlingshemmet, egentligen. Och fatta hur 

fruktansvärt dumt det är det jag gjort.”(R4) 

 

Respondenten berättar också om sin dagliga rutin som denne skapat vilket innebär att 

respondenten bland annat läser en text varje morgon och har en morgonsamling med sig själv. 

Om detta missas någon dag känns det som att någonting fattas och samma känsla av tomrum 

infinner sig om respondenten inte går på till exempel ett AA-möte. Vidare berättar 

respondenten vad det ger att gå på kurs en gång i veckan. Trots att respondenten föredrar att 

vara för sig själv finns en medvetenhet om att det är viktigt att komma ut för att inte isolera 

sig, att detta är en del till att bibehålla drogfriheten:  

 

“Ja det ger mig något. Det är trevliga människor också! Och det är ett sätt för mig att inte 

isolera mig också, jag tillhör egentligen de som vill vara för sig själv, när jag själv vill det. Men 

även umgås med andra.” 

 

Sysselsättning  

Flera respondenter har sagt att sysselsättning är viktigt för dem för att bibehålla drogfriheten. 

En respondent beskriver att denne gillar att hjälpa andra som är i liknande situation som 

respondenten själv befunnit sig i: 

 

“Jag har ju en självpåtagen volontärsyssla, en dag i veckan, och möter ju missbrukare där, det 

stärker mig också något... för jag tänker såhär att det hade ju kunnat varit jag! Som går där och 

får mat... Det är som vilka människor som helst som de flesta missbrukare som jag har mött.” 

(R4) 

 



19 
 

En annan pratar om vad denne hade, eller snarare inte hade, då respondenten befann sig i 

missbruket, och att det varit viktigt att bygga upp saker som respondenten kan förlora. Som ett 

exempel nämns sysselsättning, då det är något som värdesätts högt och får tiden att gå. Likaså 

betonar respondenten vikten av att ha rutiner i den dagliga tillvaron, att det är ett sätt att hålla 

sig ifrån tidigare umgängeskretsar: 

 

“Så att det var väl det jag liksom jobbade emot för att liksom komma över, landa liksom, så att 

ja, men, för det vet jag liksom, ensamheten, att inte ha några rutiner och så det driver mig till 

gamla polare och sådär så att…” (R3) 

 

Respondent R1 nämner flera olika komponenter i livet som bidrar till att hålla upp med 

droger. Respondenten säger också att det är viktigt att bara få vara sig själv, och att inte bli 

stämplad som en missbrukare: 

 

“Vettig sysselsättning viktigt! Vettig sysselsättning, träffa människor, vara social, och kanske få 

vara, jag menar okej, jag kommer alltid va en beroende, alltså jag har den sjukdomen, kommer 

alltid ha den, men det gäller att man nånstans får lägga det lite bakom sig också, för det står 

inte i pannan, på de flesta av oss så gör det inte det fastän vi tror det och komma ut och bara få 

vara jag liksom. Det är jätteviktigt tror jag. Om man inte ser framåt är man kvar i problemet på 

något vis. Försöka vara mera liksom framåt och lösningsfokuserad för att det är så lätt att 

fastna i det där, och så slår man på sig själv och så blir det som en sån där spiral liksom, 

nedåt.“ (R1) 

 

Respondenten säger vidare att rutiner är en framgångsfaktor: 

 

“Just det här med rutiner är så jäkla viktigt. Tajta ramar liksom. Lära mig att ha tråkigt, eller 

vad ska jag säga. Den vanliga gråa vardagen, det behöver inte hända nånting hela tiden.” (R1) 

 

R1 berättar också om hur det kan vara att slå ned på sig själv för att man inte alltid gör som 

man har tänkt: 

 

“Sen följer jag inte allt slaviskt alla dagar, hoppar över texten eller så ibland, men det gör 

inget. Man behöver inte göra allt perfekt. Jag har så lätt att slå på mig själv. Det är något jag 

jobbar med. Jag försöker att inte göra en så stor grej av om jag inte läser en text eller om jag 

missar ett möte. Jag har lätt för att hamna i lättja, men då tänker jag, att det är faktiskt bara 

möte en timma i veckan, på med skorna och gå bara! (R1) 

 

Praktiska behov 

Byta miljö 

Att byta miljö är något som flera respondenter beskrivit som viktigt för dem då de slutade 

med droger. Här beskriver en respondent hur en flytt från en stad till en annan har varit till 

stor hjälp för att leva ett drogfritt liv: 

 

“Sen gjorde det nog skillnad att vi flyttade just hit. Vi bodde på annan ort tidigare... Vi bröt 

helt. Vi åker bara dit när det verkligen är nånting. Bland annat en rättegång, och vi hann träffa 
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fyra stycken bara utanför domstolen. Så det är faktiskt fortfarande ganska laddat att åka dit. 

Det är mycket minnen och den ena efter den andra, sedan vissa känner man ju mer för, det är 

liksom starkare.” (R2) 

 

R6 valde att byta miljö och flytta för att kunna sluta med sitt drickande. Exakt hur det gick till 

kan inte anges p.g.a. att det blir alltför utmärkande. När intervjuaren frågade vad 

miljöombytet och flytten gett för att kunna bibehålla sin drogfrihet beskrev respondenten att 

det varit betydelsefullt. En annan respondent fick möjlighet att påverka var en kommande 

behandling skulle genomföras. Respondenten valde att åka på behandling långt ifrån sin 

hemstad. 

 

“Så långt bort som möjligt så kanske jag får vara i fred.” (R4) 

 

En annan respondent, R5, beskrev hur viktigt det var att bryta med det gamla för att kunna bli 

drogfri. Respondenten och sambon flyttade från sin stad de levde i under tiden de höll på med 

droger. Respondenten beskriver att flytten varit viktig för att kunna bli drogfri och bibehålla 

drogfriheten. Tanken var att de skulle flytta ännu längre bort, men de valde att stanna kvar där 

de först hamnade. 

 

“Men vi stannade här och hälsade på min sambos gamla familjehemsbrorsa och sen dess har vi 

fastnat här och det är det bästa som vi har gjort.” (R5) 

 

Undvika risksituationer 

Att undvika risksituationer har varit ett annat återkommande samtalsämne i intervjuerna. Flera 

nämner hur de ständigt måste vara vaksamma och känna in vilka situationer som kan vara 

riskfyllda för just dem. Något som flera respondenter är överens om är att umgänge med 

berusade personer är en risk för dem. En respondent beskriver hur viktigt det är att undvika 

dessa situationer då de annars kan innebära en risk för återfall.  

  

“Också umgås jag inte med de som dricker alkohol, nä jag har ingenting emot dem men de får 

hålla på med sitt. Och det tror jag är en förutsättning.” (R6) 

 

R6 säger också att umgänge med andra som dricker inte är något att föredra och att 

respondenten inte vill ha folk som dricker i sin egen bostad. 

 

“Och sen skulle jag aldrig släppa in folk som är berusade till mig.” (R6) 

 

Ett annat exempel på en risksituation som kan uppstå är att återvända till sin hemstad där 

respondenten en gång var aktiv då många minnen väcks och de riskerar att stöta på personer 

som de missbrukade med.  

 

“Ja har ju vart där nere mycket, men jag försöker väl undvika onödiga platser, och att åka i 

kollektivtrafiken själv kanske jag också undviker, just om jag skulle träffa någon då.” (R5) 
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Ärlighet  
Flera av respondenterna betonar vikten av att vara ärlig. De beskriver att i sitt tidigare 

missbruk fanns en brist på ärlighet. Flera beskriver att de dolde missbruket, smusslade och 

ljög för bland annat sina närmaste anhöriga. I dagsläget är de medvetna om vikten av ärlighet 

och att det är en förutsättning för att fortsätta vara drogfri, eftersom en liten lögn lätt blir ett 

riskfyllt steg mot att återfalla i missbruk. En respondent kan se en skillnad i sitt liv som 

drogfri jämfört med sitt liv som aktiv. Tidigare har respondenten bara tryckt ned sina tankar 

och känslor och inte pratat med någon om dem. Det respondenten berättar om ärlighet i sitt liv 

nu är: 

 

“Skillnaden är att jag säger vad som har hänt och jag ber om hjälp på en gång, så inte att jag 

går och smusslar… för då börjar jag ha en hemlighet och då börjar jag i samma, jag börjar gå 

fel väg. När jag börjar dölja saker, då blir det liksom inget bra.” (R2) 

 

En annan respondent betonar också ärlighetens roll genom att säga: 

 

“Jo alltså jag måste ju vara öppen och ärlig för min egen skull… asså… jag mår bättre om jag 

säger då jag är jävla knarksugen, än att jag bara skulle gå och tänka det för mig själv.” (R5) 

 

Att respondenterna beskriver att de börjat vara ärliga sedan de blev drogfria betyder inte att de 

alltid ljugit tidigare, men de har beskrivit att de varit oärliga ibland. En respondent berättar om 

hur man kan intala sig själv att vissa händelser inte var så allvarliga som man först minns dem 

och att det finns risker med att tänka på detta sätt. 

 

“Och ärligheten, det är A och O till att hålla sig nykter! Börjar du dribbla med något, börjar du 

dribbla med ditt liv, börjar du att försköna och.. säga; ”det var inte så farligt” och såna saker, 

då är det kört. Tror jag…” (R4) 

 

Samma person säger också att en viktig del var att erkänna för sig själv och för andra hur livet 

såg ut innan vändningen: 

 

“Också erkände jag att så illa var det. Jag försöker aldrig att skönmåla någonting, det gör 

många andra som så småningom misslyckas. De pratar i goda ordalag om alkohol och droger.” 

(R4)  

 

R4 berättar också hur viktigt det var att tala sanning då respondenten anlände till 

behandlingshemmet. Respondenten hävdar att ärlighet har varit en viktig aspekt för att lyckas. 

 

“Vände ut och in på mig själv, totalt ärlig... Det var ingenting jag hemlighöll om mitt liv.” (R4) 

 

En respondent (R2) berättar att efter att ha vistats på elva behandlingshem var skillnaden inför 

den senaste behandlingen att respondenten var helt ärlig och lämnade över sig själv utan att 

fundera på om det som sades kunde vara till nackdel för denne. Detta innebar en lättnad och 

respondenten mådde bättre av att vara ärlig. Vidare berättar en annan respondent om sin syn 

på ärlighet som innebär är att man kan vara både ärlig mot andra samt vara ärlig mot sig själv.  
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“Man måste vara ärlig mot sig själv och andra. Man börjar mot andra och sen mot sig själv.” 

(R6) 

 

Kognitiva faktorer 

Hantera drogsug 

Att kunna hantera eventuella sug är en viktig del i att kunna bibehålla sin drogfrihet. En 

respondent berättar att det kan vara känslor inombords som skapar en oroskänsla, och den 

oroskänslan måste man lära sig hantera på annat sätt än tidigare.  

 

“Då är det mycket känslor som kommer fram, också blir man orolig och då vet man att tar man 

några öl nu då blir det bättre. Så det är ju därför det varit så bra att bo här... För det är ju inte 

lätt att bli nykter. Man mår inte bra av det. Men man vet att det blir bättre och bättre. Och nu 

mår jag ju bra…” (R6) 

 

Respondenten berättar vidare om vilka strategier denne har då jobbiga situationer uppstår: 

 

“Antingen går jag ut och går eller gör någonting... men går det för långt då blir det inte det. 

Jag vet ju det att då jag var nykter på 80 talet, jag var ju så tokig att vara ute och springa, men 

det går ju inte heller…” (R6) 

 

R4 berättar om hur kunskap och erfarenhet gällande sitt eget missbruk har bidragit till att 

bemästra tankar på att börja igen: 

 

“Samma problem, spelar ingen roll vad man missbrukat för någonting så är det samma 

problem. Och sen fick jag ju mycket kunskap också som jag kan använda idag för att… OM jag 

får… vi pratade om den där vanan så att det är sånna tankar, då kan jag mota dom tankarna 

med mina kunskaper.” (R4) 

 

Vidare har respondenten bestämt att inga positiva tankar får tänkas om droger. Det går emot 

respondentens principer. Det gäller att vara mentalt rustad för de tankar som kan komma. 

 

“Alltså aldrig tillåta sig att börja dagdrömma… Jag har hört andra som sagt ”tänk en kall öl 

en sommardag”. Det får inte förekomma i min tanke. Nu tycker jag inte om öl, jag har kommit 

på det att jag aldrig gjort det. Jag har aldrig tyckt om sprit, det var effekten jag tyckte om. Man 

kan blanda vilka drinkar som helst, då kan jag hellre dricka julmust eller något. Som sagt, det 

var effekten jag var ute efter. Som många andra.” (R4) 

 

Beslutsamhet 

Respondenterna uttrycker på olika sätt att deras egen del i arbetet med att bli drogfri varit stor. 

Samtidigt behövs någon form av stöd för att få till ett liv utan droger. Det behöver dock inte 

alltid vara ett omfattande stöd. En respondent säger att det kan vara att det finns ett 

telefonnummer att ringa och någon som svarar när de ringer, eller att det finns någon 



23 
 

tillgänglig för frågor och funderingar som dyker upp, och att det kan vara alltifrån smått till 

stort. R6 berättar: 

 

“Man säger såhär att det är upp till en själv 95 % och sen 5 % stöd. Det är som stödet jag har 

fått härifrån, det behöver inte vara märkvärdigt. Det är svårt att göra det ensam, nej det går 

nästan inte.” (R6) 

 

Det finns också saker som inte går att förklara utöver individens egen bearbetning och 

hantering av att leva med ett före detta missbruk. En respondent berättar att vissa saker är 

oförklarliga, men menar att trots att allt inte går att förklara så gäller det att fortsätta göra 

jobbet för det finns ingen naturlig lösning som består. 

 

“Ja en del har jag gjort själv, resten kan jag inte förklara… det är guds försyn först, vad det nu 

står för och hårt arbete. Det går inte att tänka; det fixar sig! Det gör det inte, som allting annat 

i livet. Det fixar sig inte. Inga genvägar.” (R4) 

 

Efter att ha varit på elva olika behandlingshem var det något som gjorde att en R2 lyckades 

hålla sig drogfri en längre period efter att ha deltagit i öppenvården i sin hemkommun. 

Respondenten tycker först att det är svårt att förklara vad det egentligen var som gjorde att det 

inte ledde till ett återfall denna gång, men talar om sin egen beslutsamhet i det hela. 

 

“För mig var det nog att jag bara bestämde mig. Jag bara bestämde mig. Asså jag vet inte 

vad… Det är skitsvårt när jag försöker tänka på det såhär, vad det var. För jag tänkte nog inte 

heller att jag ger det en chans, det var inte så heller utan det var bara NEJ. Alltså, i mitt huvud 

så var det bara nej, inget mer! Sen var det väl några dagar som jag satt med telefonen i handen, 

och jag hade fått radera alla nummer och tagit bort allting men jag hade en anteckningsbok där 

jag hade som bara kladdat ner ett nummer såhär och jag kom ihåg att jag satt med det där 

numret inslaget, nej, nu… Och så bara nej, nej, nej, nej, nej, och så struntade jag bara i 

det…”(R2) 

 

R2 säger också att det är ett eget val att bli drogfri även om man behöver hjälp på vägen. 

Detta är viktigt att ha i åtanke då respondenten stöter på eller hör om gamla bekanta som 

fortfarande är aktiva. Även om respondenten vill hjälpa dem så hindrar vetskapen om 

individens egen roll i det hela från att ta kontakt med kompisarna. Respondenten reflekterar 

också över sin egen process:  

 

“Det går ju, det går ju om man vill. Så får jag tänka mycket om man ser någon som har 

återfallit i missbruk, vill de bli drogfri så går det, men de vill ju inte. Då kan man inte göra så 

mycket heller. Men sen behöver de ju stöd och det sitter ändå bara hos dig själv. P2 hade inte 

kunnat gjort mig drogfri, P1 hade inte kunnat gjort mig drogfri och inte P3, utan det var ju jag 

som gjorde jobbet. De gav mig bara verktyg och vägledning så att jag liksom lyckades gå rätt 

väg. Men… Så det är ju ingen annan som kan göra det åt en.“ (R2) 
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Att tänka tillbaka och att se framåt  

Flera av respondenterna beskriver hur de brukar tänka tillbaka på vad som varit, och att det får 

dem att kämpa extra för att inte falla tillbaka. Med facit i hand kan en respondent se tillbaka 

på sin alkoholdebut och inse att denne var alkoholist redan första gången denne drack. Vidare 

beskriver samma respondent att det är något som aldrig får glömmas:  

 

“Alltså att jag var nog alkoholist redan första gången jag drack. Det är min personlighet och 

det får jag leva med, och det får jag aldrig glömma…” (R4) 

 

En annan respondent beskriver att det tidigare inte var möjligt att sluta om man väl börjat 

dricka. Vidare beskriver respondenten att det numera finns ett val som gör det möjligt att 

avstå från det första glaset. Det gäller att vara medveten om sin maktlöshet inför drogen.  

 

“För det finns ingenting positivt för mig att dricka för fem öre, ingenting! Och nu har jag 

kommit så långt så att nu är det jag som bestämmer om jag ska dricka den första... men medan 

jag dricker då bestämmer jag inte, det finns inte en chans att stoppa.”(R6) 

 

Samma respondent berättar att det tidigare var en vanesak att inta alkohol, men att det är 

skillnad nu: 

 

“Så finns ju den där gamla vanan, det ska vara alkohol. Men asså mentalt så är det bortblåst på 

något sätt. Och sen är ju tanken det att vad skulle bli bättre?! Ingenting. Asså det skulle bli 

katastrof om jag skulle börja dricka, det skulle bara bli värre.” (R6) 

 

Några respondenter uttrycker att det ibland kan kännas svårt att tänka på framtiden. En 

strategi och ett sätt att tänka är enligt flera respondenter att ta en dag i taget. Nedan kommer 

ett citat om detta: 

 

“Ja det är först och främst att ta bara en dag i taget! INGA planer på att nu ska jag vara nykter 

i 5 månader. Utan idag tänker jag fortfarande; att idag ska jag vara nykter. Det finns folk som 

säger; ”har du slutat att supa?” Nja jag är nykter idag brukar jag säga då och sen får vi se. 

Också sen att man tänker sig för jämt, det är ju en livslång procedur.” (R6) 

 

R1 beskriver också hur ett nytt beslut tas varje dag och att det gäller att ha ett positivt tänk och 

att först och främst vara nykter och drogfri dag för dag.  

 

Bemötande 

Bemötande under första tiden i drogfrihet 

Att bli hörsammad och att folk lyssnar på respondenterna var ett återkommande område som 

behandlades i intervjuerna. Vikten av att känna sig sedda och blir hörsammad för deras 

eventuella förslag eller tankar gällande deras mående belystes. I citatet nedan berättar R5 

upplevelsen kring mötet med socialtjänsten då respondenten var i behov av hjälp men blev 

näst intill påtvingad en form av sysselsättning vilket inte kändes bra för respondenten. 

Personalen lyssnade inte och det ledde till en motreaktion: 
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“Men jag vet inte varför det gjorde det. Men det var skönt, för jag gjorde bara tvärt emot. Jag 

ville inte uppfattas som trotsig, men jag ville inte att de skulle bestämma över mig. Och jag 

gjorde tvärt om.” (R5) 

 

En annan pratar om hur handläggaren på socialtjänsten reagerade då respondenten avbröt en 

nyligen påbörjad behandling och hur de tillsammans gjorde upp en plan för vad respondenten 

behövde för att kunna fortsätta vara drogfri. Detta var för respondenten en ny upplevelse, då 

det tidigare i en annan kommun inte varit på detta vis då respondenten har känt sig tvungen att 

påbörja behandlingar enbart för att undvika att bli tvångsvårdad enligt Lag (1988:870) om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Respondenten berättar om hur handläggarens 

bemötande spelat roll: 

 

“Ja, men det är nog den person som P1 var i början, som hon mötte mig. Inte det här att “åker 

du inte på en behandling nu då sätter vi dig på ett LVM” och jag ville inte på LVM så jag klev 

in på behandling efter behandling för så länge jag gjorde det frivilligt så kunde de inte tvinga 

mig. Asså och P1 mötte mig på ett helt annat sätt. Jag ringde till henne uppifrån 

behandlingshemmet och sa att nu tänker jag åka hem. Hade det varit en annan 

socialsekreterare från staden jag var först i då hade de förmodligen sagt att då slår vi på ett 

LVM på en gång, då blir du efterlyst. Så måste jag tvingas vara kvar och sitta där mot min vilja 

så blir man bara tjurig och sitter av tiden, men alltså det blir bara nåt såhär trots, men P1 

bemötte, mötte mig, när man går halva vägen var. Jag kom med förslag och hon kom med 

förslag och… jag tror det var det också jag behövde, att hon såg mig och verkligen frågade vad 

behöver du? Vad vill du ha? Ja, det, det kan vara en stor grej i det här med knäcka koden, att 

det var nån som lyssnade på mig för en gångs skull…” (R2) 

 

För att hitta en individuell lösning som kan fungera krävs det att individen blir hörsammad 

och att just den personens behov tas hänsyn till. Här pratar R2 igen om hur handläggaren 

hjälpte till att tillgodose önskemålen: 

 

“Hon var väldigt noga med hur vi ska lägga upp det här och frågade hur vill du ha det? Jag 

tänkte att ja, men hur vill jag ha det, så då var jag på ett halvvägshus två dagar i veckan och så 

bodde jag hemma men var med på deras schema på dagarna. Och så brukar man inte göra det 

var verkligen ett jätteundantag för mig.” (R2) 

 

Att någon tror på individens förmåga 

Flera av respondenterna har berättat om hur de såg på sig själva när de var som längst ned i 

missbruket och att de hade svårt att ta till sig vad deras anhöriga sade till dem. R2 har berättat 

om hur pappan förtalade respondenten och sa “en sån där” om respondenten, då han fick veta 

att respondenten missbrukade. Att ha någon att vända sig till eller att få känna att någon inger 

hopp har enligt flertalet av respondenterna varit betydelsefullt för dem. En respondent, R3, 

berättar om hur en vän ställde upp då respondenten bestämt sig för att så småningom åka på 

behandling. Innan behandlingen fanns ingenstans att bo och ingen att vända sig till.  

 

“Men han gav liksom inte upp på mig och… jag började ta upp kontakt med han, fick ju komma 

till han, fick ju bo hos han och sådär då och liksom hitta på vanliga saker då och ja, så var jag 
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mycket hos honom då så, det blev ju lugnare och lugnare och jag var ju ganska så fräsch när 

jag la in mig.” (R3) 

 

R1 beskriver hur respondenten fick energi av att höra att någon trodde på förmågan denne 

hade för att klara av att leva ett drogfritt liv, detta trots att respondenten misskött sig på 

behandlingshemmet: 

 

“Jag åkte ju därifrån, blev utskriven. Jag blev skjutsad till min ekonomihandläggare så åkte vi 

och handlade och min resurskontakt. Vi åkte och handlade mat osv och de följde med mig hem 

till lägenheten första gången efter behandlingen. Det var fint. Jag kände att jag fick stöd. Och 

han som skjutsade mig sa: det är ingen katastrof, du kan det här. Jag vet att du kommer att fixa 

det här. Det var så skönt att höra det. Och jag har ju många års nykterhet och år i det här 

programmet. Att han trodde på mig smittade av sig på mig.” (R1) 

 

En annan berättar att i och med att andra såg något gott i respondenten, hjälpte det till för att 

kunna se detsamma i sig själv: 

 

“Jag såg verkligen hur många som brydde sig och förut så har jag aldrig tyckt att jag har varit 

värd nånting. Det här att se att andra såg att jag var värd nånting, asså att dom tyckte att det 

fanns jättemycket att... vad säger man… ja, men när man har mycket bra saker. Så nånstans så 

kändes det ju ändå bra.” (R2) 

 

Sedan nämner samma respondent hur tiden i det tidigare missbruket påverkade självbilden 

negativt: 

 

“Man som är ganska utmärglad på allt som är bra när man har varit i missbruk. Allt är bara 

svart och skit och det finns ingenting gott att säga om sig själv.” (R2) 

 

Samma respondent uppger att det är viktigt att någon finns tillgänglig när man bestämmer sig 

för att söka hjälp. Respondenten säger att detta ser olika ut i olika kommuner, men upplever 

att det fungerar bra i hemkommunen i dagsläget. Vidare berättar respondenten att det finns 

mycket att önska vad gäller missbruksvården och att ökad tillgänglighet skulle kunna hjälpa 

många fler. 

 

“Nån som håller ut och står kvar, tror på en. Har någon som står kvar, annars blir det en 

tvärtom-effekt då man inte får hjälp eller får tag på någon. Är man mottaglig och söker hjälp 

kan man inte vänta två veckor på att få en tid, då är för sent.“ (R2) 

 

Analys 

 

En viktig del att ha i åtanke vid läsning av detta avsnitt är att de sex respondenternas historier 

är sex olika berättelser. De skiljer sig åt även om det finns likheter och det är deras 

individuella erfarenheter som ligger till grund för analysen. I detta avsnitt kopplas 

respondenternas berättelser till tidigare forskning. KASAM-teorin har använts för att förstå 
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berättelserna ur ytterligare ett perspektiv. Analysen presenteras utifrån följande teman; 

psykosociala behov, praktiska behov, ärlighet, kognitiva faktorer och bemötande.  

 

Psykosociala behov  
Flera intervjupersoner har uttryckt hur viktigt det är för dem att få prata av sig. Att prata i 

detta sammanhang menas inte i form av samtalsterapi eller i behandlingssyfte. Det kan vara 

att få ur sig det som är jobbigt. Detta är något som en av respondenterna uttrycker denne gör. 

Respondenten säger sig ta ansvar genom att berätta om tankar och känslor som upplevs som 

jobbiga, eftersom respondenten har lärt sig att det annars kan leda till att saker och ting 

förstoras upp. Utifrån vad denna person berättar kan det tänkas att respondenten vid det 

tillfälle som dessa tankegångar yttrar då har hög KASAM. Detta menar Feigin & Sapir (2005) 

som i sin studie kommit fram till att personer med hög KASAM har en förmåga att ta ansvar 

för sina egna handlingar, och därmed kunna hitta egna lösningar vid behov.  

 

En faktor som är viktig för att bibehålla en positiv förändring är enligt Greiff & Skogens 

(2011) att ha ett socialt nätverk. Flera av respondenterna beskriver något som kan liknas vid 

ett socialt nätverk. Det kan vara att gå på AA- eller NA-möten, eller att finna styrka i sin 

familj. Flera respondenter nämner hur viktiga deras familjer är, framför allt barnens roll, för 

deras drogfrihet. Detta gäller både då de påbörjade sin förändring och fortsättningsvis för att 

hålla sig drogfri. Härnäst anges två exempel på detta. Till exempel beskriver R5 att barnet är 

en hjälp för respondentens fortsatta drogfrihet eftersom barnet alltid kommer i första hand och 

att respondenten aldrig vill svika sitt barn. Ett annat exempel på detta är då R1 beskriver att 

barnen är en motivation eftersom respondenten snart återfår vårdnaden om sina barn. Enligt 

denna respondent är umgänge med barnen den största vinsten av att leva ett drogfritt liv.  

 

Greiff & Skogens (2011) skriver även att en viktig komponent för att fortsätta vara drogfri är 

just att kunna se sina vinster med att ha slutat missbruka. Att se vinster med att vara drogfri är 

något som kräver tålamod, enligt en av respondent R1. Respondenten är dock noga med att 

poängtera att om man är drogfri så blir det bra till slut, att man får positiva sidvinster, bara 

genom att vara drogfri. Respondenten säger att en vinst kan vara att man skapar kontakter 

med personer som kanske kan hjälpa en att få en praktikplats eller annan sysselsättning. 

Respondenten säger också att snart kommer denne återfå vårdnaden om sina barn, vilket gör 

att respondenten både har något att se fram emot samt att man kan tänka att bara vetskapen 

om att det kommer att ske inom en snar framtid gör att respondenten upplever andra saker 

mer positiva och hanterbara, detta eftersom respondenten förmodligen ser en mening med att 

fortsättningsvis vara drogfri. Samma respondent beskriver även vikten av att göra bra saker 

för sig själv samt att känna ett lugn. Det gör att respondenten kan stå emot tankar på droger 

bättre, vilket enligt Antonovsky (2005) genererar till en högre meningsfullhet och en ökad 

KASAM. 

 

Det sociala nätverket ger respondenterna möjlighet till att känna tillhörighet. De får både 

arbetsuppgifter, de kan prata med sina kollegor och hjälper andra i utsatta situationer t.ex. folk 

som behöver mat vilket betyder att deras deltagande är viktig både för de själva men även för 

andra. Detta ger individerna en känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). I och med att de 
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får tillhöra ett nätverk ökar måttet på begriplighet i KASAM eftersom det innebär att det finns 

fler personer att be om hjälp om det uppstår situationer de behöver hjälp med.  

 

Praktiska behov  
Alla respondenter i undersökningen pratade om vikten av att byta miljö i processen till ett 

drogfritt liv. Dels har några beskrivit att de vill börja om på nytt och detta genom att flytta, 

men även att komma längre från de personer som förknippas till deras tidigare missbruk. 

Utifrån vad respondenterna berättar om sina val att byta stad och miljö kan detta vara något 

att ta hänsyn till när om ska få en ny bostad efter till exempel avslutad behandling. Greiff & 

Skogens (2011) skriver att en av den viktigaste faktorn till att bibehålla den positiva 

förändringen som skett är den praktiska faktorn, som till exempel bostad. Genom att flytta 

minimerar respondenterna antalet yttre stimuli som påverkar dem vad gäller att bibehålla sin 

drogfrihet. Detta kallas för begriplighet i KASAM och innebär att de stimuli som kan uppstå 

inte kommer oväntat. Detta har även framkommit i intervjuerna, respondenterna är medvetna 

om risksituationer som kan uppstå och ett exempel på detta är att byta bostad och miljö. Att 

träffa på personer från deras gamla miljö kan enligt begriplighet i KASAM visa på att de är 

medvetna om att de måste undvika dessa yttre stimuli.  

 

Ett annat resultat som kommit fram från många av våra respondenter är hur de medvetet 

undviker miljöer de anser som riskfyllda. Detta kan till exempel vara att inte umgås med de 

som är drogpåverkade, att kunna stå upp för att man är drogfri och tacka nej vid eventuella 

bjudningar, och undvika att besöka de platser de vet kan medföra en risk för dem. Enligt 

Feigin & Sapir (2005) så har personer med en hög KASAM lättare att kunna tacka nej om 

man blir erbjuden någon eventuell drog. Greiff & Skogens (2011) beskriver att en viktig 

faktor till att kunna bibehålla sin drogfrihet är att de är medvetna om hur man ska agera i 

riskfyllda situationer. Ett exempel på en sådan strategi som kommit fram i vår studie är när en 

av respondenterna besöker en riskfylld plats tar denne med sig en anhörig, detta för det extra 

stödet vid eventuella sug.  

 

Ärlighet 
Det majoriteten av respondenterna i denna studie menar är en viktig faktor i deras drogfrihet 

är att de är ärliga. Det flera respondenter beskriver är att när de börjar dölja, smussla eller 

försköna känslor och händelser kan det vara början på en återfallsprocess. En respondent 

beskriver det som att det kan börja med en liten grej som snabbt blir väldigt stor, om 

respondenten inte är ärlig och berättar. En annan respondent berättar om hur lögner gör att 

man hela tiden måste ljuga ihop nya berättelser för att “skydda” sig till följd av lögnerna. Till 

slut brister bubblan eftersom man trasslat in sig i lögnerna och det är omöjligt att i slutändan 

komma ihåg allt som har sagts. Respondenterna tycker sig märka en skillnad i och med att de 

ärliga. De tycker sig även märka en skillnad då de är oärliga på så vis att det i längden kan 

leda till bakslag i förändringsprocessen. Enligt Dennis & Scotts studie (2007) beskrivs 

förändringsprocessen i missbrukssammanhang som en pendel mellan att tillfriskna och att 

återfalla. Att individerna identifierar ärlighet som något positivt kan kopplas till studien, 



29 
 

genom att individerna stärks av att vara ärliga och genom detta är de närmare ett tillfrisknande 

än ett återfall.  

 

De berättar om hur viktigt det är för dem att vara uppmärksam på deras egna tankemönster, 

om de tänker på droger måste de vara ärliga mot sig själva och vara medvetna om sina tankar. 

Genom att vara ärlig mot sig själv och rannsaka sig själv går det enligt en av respondenterna 

att ta ansvar för sina tankar. En respondent har beskrivit att det är då man börjar skönmåla 

saker och ting kring sitt missbruk och intalar sig själv och andra att det inte var så illa som det 

verkade som man riskerar att inte kunna bibehålla sin drogfrihet. Att ta ansvar för sina 

handlingar är enligt KASAM-teorin förenat med hög KASAM. Enligt KASAM-teorin så kan 

de personer med hög KASAM se händelser som är negativa som en utmaning och satsa på 

dem för att klara av dem. Medan KASAM-teorin innebär att de personerna med låg KASAM 

inte blir stärkta av utmaningar och låter de förbigå utan någon speciell betydelse 

(Antonovsky, 2005). Kopplat till teorin kan respondentens resonemang förstås som att i och 

med att lögnerna får ett större utrymme sänks nivån kring vad personen anser sig kunna 

hantera och vilka utmaningar de tar sig an, vilket ökar risken för återfall och motsatsen; att 

ärligheten gör att de kan hantera eventuella bakslag på ett bättre sätt. 

 

Att gå från aktiv till drogfri kräver en beteendeförändring enligt Hendershot et al. (2011). 

Som respondenterna beskriver sin förändring, att börja vara ärlig, är ärligheten en del i 

förändringsprocessen mot en större och mer långsiktig beteendeförändring. Författarna skriver 

också att riskerna för återfall måste minimeras ju längre tiden går för att en individ ska kunna 

fortsätta vara drogfri. Att vara ärlig blir då enligt respondenternas ställningstagande ett sätt att 

förebygga återfall genom att de öppnar upp och talar om sina riskbeteenden. Ett exempel på 

detta är en respondent som säger att om man är ärligt gällande sitt drogsug har man förhindrat 

chansen att dricka.  

 

Kognitiva faktorer 
Flera av respondenterna i denna studie säger att de blivit starkare i sig själva och att de anser 

att det är de själva som gjort det största jobbet när det kommer till att bli drogfria. R5 

beskriver om hur respondenten blivit starkare i sig själv och blivit mer konsekvent i sin 

gränssättning mot andra och kan därigenom stå upp för sig själv på ett annat vis. Det en annan 

respondent (R2) beskriver om detta är hur tron på sig själv förändrats sedan respondenten 

slutade missbruka, och att början till att se sina positiva tillgångar var att det fanns andra 

människor som såg de goda sidorna i henne. R1 berättar att genom att en person sade till 

respondenten att han hade tilltro till respondentens förmåga smittade det av sig och gav energi 

till att fortsätta vara drogfri. Saxon (2012) beskriver att självtillit är viktigt för att bibehålla sin 

drogfrihet, med detta menas individens tillit på sin egen förmåga. Detta är en stor vikt i hur 

individen använder sina färdigheter, i detta sammanhang kan dessa färdigheter vara till hjälp 

vid eventuella riskfyllda situationer till att ta ett återfall. Exempel på dessa färdigheter kan 

vara att individen kan tacka nej om denne skulle bli erbjuden att inta någon drog, att kunna 

hantera sina eventuella drogsug eller att kunna göra bedömningen när individen befinner sig i 

risksituationer.  
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I en rapport skriven av Stenius, Ullman, Storbjörk & Nyberg (2011) man undersökt vad som 

är viktigast för de personerna med ett tidigare missbruk för att bibehålla sin drogfrihet svarar 

cirka en tredjedel att deras egen beslutsamhet är den viktigaste orsaken. Som en respondent 

(R2) beskriver det hade inte någon annan kunnat göra respondenten drogfri. Vidare säger R2 

att det jobb som gjorts har respondenten gjort själv.  

 

Det finns en rad olika strategier för att bibehålla sin drogfrihet som kommit fram i denna 

studie. Dels har det kommit fram att många av respondenterna tänker tillbaka på den tid då de 

var aktiva, vilket gör att de blir påminda om hur de haft det och vad de inte vill komma 

tillbaka till. I motsättning till detta tänker de också på vad de vunnit med att bli drogfria. Detta 

är även något som Greiff & Skogens (2011) beskriver, att kunna se sina vinster med att bli 

drogfri kan vara till god hjälp till att bibehålla sin drogfrihet.  

 

Två viktiga skyddsfaktorer som Hendershot et al. (2011) identifierar är individens kognitiva 

faktorer och vilket inställning personen har till att avstå från droger, något som även 

respondenterna i denna studie uttrycker. De menar att det många gånger är tankarna på droger 

som måste motas bort och hanteras på ett bra sätt. En respondent har berättat om hur viktigt 

det är att inte försköna sitt tidigare drickande och att inte tillåta sig att dagdrömma om 

alkohol. Respondenten har också varit noga med att inte tänka några som helst positiva tankar 

om alkohol eftersom det i sig kan utmynna i en risksituation då drogsuget ökar. En annan 

respondent menar att alkohol i mångt och mycket varit en vanesak. Oavsett vad som har hänt i 

livet så har alkoholen funnits till hands, och att det är ett inlärt beteende att ta till alkoholen i 

med -och motgång. Ännu en kognitiv faktor är enligt flertalet av respondenterna att tänka på 

så vis att de ska vara drogfria en dag i taget, att det då blir lättare att lyckas. R1 menar att man 

bör ta ett nytt beslut varje dag om att vara drogfri, att man jobbar med det 24 timmar åt 

gången för att det inte ska bli övermäktigt. En annan respondent menar å andra sidan att det är 

farligt att tänka alltför långsiktigt, medan en annan säger att man ändå måste tänka framåt för 

att inte stå kvar i problematiken. Det gäller således att hitta en balans gällande detta men 

gemensamt för dem är att arbeta med sin drogfrihet dag för dag. 

 

Bemötande  
Bemötande har visat sig vara en viktig yttre faktor i processen till ett drogfritt liv. Att bli 

bemött med respekt och att bli hörsammad för sina egna idéer är viktigt i inledningsskedet då 

klienten söker hjälp. En respondent beskrev hur det resulterade i att man gjorde tvärtemot vad 

någon sa åt en att göra om det inte kändes rätt. Samma respondent hade upplevt att 

bemötandet varierat, och kunde därmed beskriva skillnaderna och hur viktigt det var med ett 

respektfullt bemötande. Detta är även något som Blomqvist (2002) menar, alla individer är 

olika vilket gör det viktigt för de professionella att kunna anpassa sig utefter den enskilde, just 

för att bästa möjliga hjälp ska kunna ges. Det krävs en lyhördhet hos hjälparen för att anpassa 

bemötandet till och respektera varje specifik individ enligt respondenterna. Det Blomqvist 

(2002) även menar är att utöver varje unik historia om hur ett missbruk tar sin början finns 

också en historia om hur vägen ut ur missbruket ser ut, vilket talar för att den individuella 

lösningen är viktig för att lyckas, och i konstruktionen av lösningen blir bemötandet en viktig 

del.  
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Greiff & Skogens (2011) menar att socialt stöd är en viktig faktor i att lyckas leva ett drogfritt 

liv. Socialt stöd tolkat utifrån respondenternas utsagor har inneburit exempelvis boendestöd, 

behandling och sysselsättning. Socialt stöd kan även innefatta det stöd som omgivningen ger, 

vilket har visat sig varit viktigt för respondenterna. Därmed inte sagt att vilket socialt stöd 

som helst är passande. Det måste ske en avvägning kring varje individ för att se vad som kan 

vara mest lämpligt och lyssna till vilka behov klienten själv har, vilket innebär att hjälparen 

bör ha ett gott bemötande och förmåga att lyssna.  

 

En tidigare gjord studie visade även att individer som hade en stor tilltro till att de själva 

kunde förändra sin situation genom att söka hjälp och också trodde att det fanns en lösning på 

deras problem hade lättare att ta sig ur sitt missbruk (Dennis & Scott, 2007). Enligt KASAM-

teorin handlar det om att individen ska kunna lita på att det finns hjälp att få och att individen 

kan ta emot den hjälpen, vilket kallas begriplighet (Antonovsky, 2005). Detta visar på att det 

krävs ett samspel mellan individen själv och de personer runt omkring som ska hjälpa den 

enskilde och att bemötandet blir en viktig del i inledningsskedet av hjälpprocessen för att 

individen ska kunna känna förtroende. 

 

Diskussion 
 

De respondenter som deltagit i denna studie har alla sin individuella upplevelse av hur det är 

att leva i missbruk. Majoriteten av respondenterna har liknande berättelser gällande de behov 

som uppstår under förändringsprocessen. Därmed inte sagt att alla respondenter har samma 

behov eller att resultatet av denna studie kan generaliseras till att gälla alla personer med ett 

före detta missbruk. I följande diskussion beskrivs det hur vi uppfattat och reflekterat kring 

respondenternas historier.  

 

Sysselsättning i samband med ett före detta missbruk har visat sig vara bra för att bibehålla 

sin drogfrihet. Men det kan även bidra till motsatsen om inte individerna blir hörsammade för 

sina önskemål och behov av de som hjälper dem. Ett resultat i vår studie är att detta kan leda 

till ett bakslag i processen till att vara drogfri om de inte känner sig bekväm med den 

eventuella sysselsättningen som erbjuds eller ska träda i kraft. Det kan väcka motstånd hos 

individerna, vilket gör att de kan må sämre, och riskerar att slå på sig själv och senare ta ett 

återfall. Det är viktigt att individen känner att de kan hantera situationen, men om blir alltför 

många nya saker som händer när de blir drogfria kan situationen istället kännas övermäktig. 

En fördel är också att det är något som individen är intresserad av, vilket kräver lite 

efterforskning från hjälparens sida. Som vi ser det måste tanken med en sysselsättning vara 

väl genomtänkt och kännas meningsfull för dem och inte bara handla om att individer ska ha 

något att göra. Sätter man detta i samband med KASAM-teorin innebär det att en rolig, 

utvecklande och lustfylld sysselsättning leder till att individen känner mer meningsfullhet. 

Detta leder till en högre KASAM, vilket innebär att individen har bättre förutsättningar för att 

bibehålla sin drogfrihet.  
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Att byta boendemiljö har några av respondenterna i denna studie beskrivit varit en 

förutsättning för dem till att kunna bibehålla sin drogfrihet. Dels för att bryta med gamla 

mönster och personer de umgåtts med men även att kunna börja om på nytt. Att bryta med 

umgänget de haft under sin tid som aktiva i missbruket kan ses från två perspektiv, dels 

handlar det om att individen inte ska utsätta sig för risksituationer men även att de inte ska bli 

utsatta från deras tidigare umgängen. Att börja om på nytt i samband med ett miljöombyte kan 

sättas i samband med att skapa sig ett nytt socialt nätverk. Att genomgå en förändringsprocess 

i en ny miljö innebär också att omgivningen inte har förutfattade meningar eller fördomar i 

samma utsträckning i en miljö där respondenten redan är känd och i viss mån “stämplad” som 

missbrukare. 

 

Ett annat resultat i denna studie är ärlighet, vikten av att kunna vara ärlig inför sin omgivning 

gällande den process de går igenom för ett drogfritt liv. Att vara ärlig innebär att de kan 

berätta om sin situation på ett sådant sätt att det blir tydligt för den som ska hjälpa dem vad de 

har för behov. Att vara ärlig innebär bättre förutsättningar för att de ska kunna erbjudas rätt 

sorts hjälp. Detta är ett stort steg att ta, oärligheten kan bidra med att de gömmer undan sina 

känslor och tankar för att inte behöva ta tag i de problem de eventuellt upplever. Det handlar 

också om att vara ärlig mot sig själv, att vara uppmärksam på tankar och att kunna 

konfrontera sig själv, något som kräver både mod och viljestyrka. Ärligheten i sig är ingen 

lösning, utan mer ett förhållningssätt, den vilja individerna har till att bli drogfria får hjälp av 

ärligheten. Uppmuntra ärlighet, skapa ett klimat där man kan vara ärlig. 

 

Studien visar att mycket som respondenterna gör för att bibehålla drogfrihet handlar om deras 

egen förmåga att tänka och reflektera kring sitt missbruk och vilka konsekvenser det får för 

dem. Det kan vara av värde att ibland tänka tillbaka på hur läget var då missbruket var som 

mest omfattande, men det är också viktigt att tillåta sig att se framåt. Det är också viktigt att 

se sina egna positiva tillgångar samt att se vinster med att vara drogfri. Genom att se samband 

mellan positiva erfarenheter och drogfrihet stärker individen sin egen tilltro till sig själv och 

ser också en större möjlighet att fortsättningsvis kunna påverka sin egen situation. Genom att 

se positiva vinster med att fortsätta vara drogfri ökar också individens beslutsamhet. 

Dagsformen avgör också för hur mycket energi individen behöver lägga på att vara drogfri. 

Vissa dagar går lättare än andra, och det kan vara till hjälp att ta en dag i taget. Det gör att 

dagen blir lättare att hantera.  

 

Att kognitiva faktorer spelar roll visar respondenterna genom att vanor kan brytas med att 

tänka annorlunda och därmed agera annorlunda. Exakt hur detta går till tycker individerna 

själva är svårt att beskriva rent konkret, men det flera är överens om är att inställningen måste 

vara att det är en nolltolerans mot droger, eftersom det annars inte går att stå emot att ta fler 

droger. Det innebär att det även finns en risk med att tänka på droger, och framför allt att 

tänka positiva tankar om droger. Det gäller att på något vis hitta sin egen strategi för att mota 

bort tankar på droger.  

 

Bemötandet under processen till ett drogfritt liv kan kopplas samman med några aspekter som 

kommit fram i studien. Dels är bemötandet från de som ska hjälpa dem viktigt, att de blir 
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hörsammade, som ovannämnt kan sysselsättning tas som exempel. Men det är även viktigt 

med bemötandet från omgivningen, att de inte ska behöva känna sig placerad i ett fack som 

före detta missbrukare. Detta hänger även samman det att folk tror på dem, och en koppling 

kring detta görs att individen ska få känna att denne är en bra person samt att få hopp om att 

klara av den process de går igenom. Kan det då vara så att det en person behöver i 

inledningsskedet av ett drogfritt liv är att få känna att han eller hon är en bra person samt att 

bli ingiven hopp? Om man inte har de tankarna om sig själv kanske det är just det som gör 

skillnad för hur man hanterar svårigheter som finns då man blir drogfri. Tidigare i studien har 

det beskrivits hur individen behöver kunna lita på att det finns hjälp att få.  

 

Att bibehålla drogfrihet handlar i mångt och mycket om individens egen förmåga och egna 

beslut. Frågan har väckts för hur vi når de som ännu inte är mottagliga. Att hjälpa den som 

vill ha hjälp och är beslutsamma är en tillräckligt stor utmaning i sig eftersom livet är 

föränderligt, men ännu svårare är att nå och påverka dem som är kvar i missbruket.  

 

Slutsatser och vidare forskning 
 

Slutsatserna författarna drar utifrån denna studie är att det krävs en egen idé om hur individen 

själv vill göra för att bli drogfri. Det kan se ut på olika sätt och det kan också förändras över 

tid. Den ena faktorn påverkar den andra, därtill påverkas individen av relationer och inre 

tankar och känslor, vilket gör det till ett komplicerat problem att arbeta med. Samtidigt är de 

behov som respondenter gett uttryck för, enligt vår åsikt, basala behov som att prata, känna 

gemenskap och få en sysselsättning. På något vis borde missbruksvården kunna utvecklas mot 

att bli flexibel. Vad vi än erbjuder, vet vi aldrig säkert vad som kommer att fungera och 

oavsett hur mycket kunskap som finns kring missbruk i stort är det i slutändan till varje 

specifik individ stödet måste anpassas. Det gäller att ha en fingertoppskänsla och att kunna 

lyssna in individens behov och önskemål. För detta finns ingen tydlig instruktion, men genom 

ett gott bemötande, att skapa förutsättningar för ärlighet och forum för att prata samt att 

erbjuda individuellt anpassade lösningar ökar möjligheten för individer med ett före detta 

missbruk att hålla sig drogfria. 

En begränsning vi kan se med studien är att det inte finns någon enhetlighet vad gäller den tid 

som respondenterna i denna studie har varit drogfria. Precis som deras berättelser är olika har 

de även varit drogfria olika lång tid. Det är möjligt att resultatet skulle ha blivit annorlunda 

om samtliga respondenter varit drogfria exakt lika lång tid, men inför denna studie gjordes 

bedömningen att fokusera på det positiva genom att belysa hur de förändrat och arbetar med 

sin drogfrihet idag, vilket gjort att antalet drogfria månader eller år inte har varit väsentligt 

enligt vår mening. Vi anser att oavsett om man varit drogfri en kortare eller en längre tid finns 

det tillvägagångssätt hos varje enskild individ som kan bidra till en ökad förståelse för 

missbruksproblematik, och med anledning av att det är en förändringsprocess som kräver tid 

är det också intressant att följa olika skeden av förändringsprocessen.  
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Då det framkommit i intervjuerna att respondenterna genomgått en stor beteendeförändring 

hade det varit intressant ur ett lärandeperspektiv att kunna följa dem under en längre tid då det 

är en förändringsprocess, men detta har inte varit möjligt inom den aktuella tidsramen. Att 

forska vidare kring hur personer med ett före detta missbruk upplever att de blivit bemötta 

kontra myndigheters upplevelser av hur de bemöter dessa personer skulle vara intressant för 

att se om det finns några skillnader samt att undersöka hur man skulle kunna utveckla 

missbruksvården. 
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Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide 
 

 

Bakgrund 

 

- Berätta om ditt liv som aktiv. 

- Ex. vilka droger/berusningsmedel? När började du? Under hur lång tid pågick det? 

- Återfall? Hur hanterade du dessa?  

- Hur var din sociala situation under denna tid (Jobb, bostad, vänner/familj)? 

            

 

Vändpunkt 

 

- Vad var det som gjorde att du bestämde sig för att bli drogfri? Var det någon speciell 

händelse som påverkade dig? 

- Vad gjorde du när du bestämde dig för att bli drogfri?  

- Sökte du hjälp eller hanterade du detta själv och i sådana fall, vad gjorde du? 

 

 

Första tiden som drogfri 

 

- Vad fanns det för svårigheter för dig när du tog beslutet? 

- Hur hanterade du dessa? 

- Ser du någon skillnad i ditt sätt att tänka och agera nu jämfört med första tiden som 

drogfri? 

 

 

Inre och yttre faktorer 

 

- Vad kan du se hos dig själv som gör att du klarar av att vara drogfri och att fortsätta 

vara det?  

- Vad påverkas du av utifrån gällande din drogfrihet? 

 

 

Ditt liv nuförtiden och dina strategier för att hålla dig drogfri? 

 

- Hur ser ditt liv ut nu? 

- Vad gör du idag för att fortsätta vara drogfri?  

- Hur hanterar du tankar på droger?  

- Hur gör du rent praktiskt? Ex. går du på möten? 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev 
 

Information om deltagande i en studie av individer med ett före detta missbruk som 

genomgått en positiv förändring. 

 

Ungefär 1 miljon svenskar beräknas ha ett skadligt bruk av alkohol varav 250 000 av dem 

beräknas ha ett beroende. Ungefär 77 000 svenskar använder narkotika regelbundet. För att 

kunna sluta dricka eller ta droger kan man behöva söka någon form av stöd, ex. 

samtalskontakt eller behandling. Ibland kan det behövas upprepade försök för att man ska 

kunna uppnå en positiv förändring. Trots att många återfaller i missbruk efter att ha försökt 

bibehålla sin förändring finns det individer som inte återfaller i lika stor utsträckning eller de som 

inte gör det alls vilket har väckt vårt intresse. 

 

Syftet med studien är att undersöka och öka förståelsen för hur det kommer sig att personer 

klarar av att upprätthålla drogfrihet. 

 

Du tillfrågas att delta i denna studie eftersom vi tror att du med dina personliga erfarenheter 

kan bidra med intressanta berättelser och relevant information till vår studie. Studien kommer 

att utföras i form av semistrukturerad intervju med ett antal förutbestämda teman och 

beräknas ta cirka 60-90 min. Vi kommer att göra ljudupptagning av intervjun som sedan 

transkriberas, vilket innebär att intervjun överförs från tal till text. Detta gör vi för att den 

muntliga intervjun också ska finnas i text för att enklare kunna bearbeta materialet i vår 

uppsats. Endast vi två som utför studien och vår handledare Robert kommer att ha tillgång till 

materialet. Det inspelade materialet kommer att raderas när studien är klar. Dina uppgifter 

kommer att behandlas anonymt. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst välja att 

avbryta intervjun. Den färdiga studien kommer att publiceras i det Digitala Vetenskapliga 

Arkivet (DiVA) och om du är intresserad av att ta del av den färdiga studien får du gärna höra 

av dig till oss. 

 

Vi som genomför studien heter Elin Karlström och Madeleine Berglund och studerar termin 6 

på socionomutbildningen på Umeå Universitet. Denna studie ska resultera i en C-uppsats. Vår 

handledare heter Robert Grahn och är doktorand på Institutionen för Socialt arbete, Umeå 

Universitet. Om det skulle vara några frågetecken gällande studien är det bara att kontakta 

någon av oss eller vår handledare enligt de kontaktuppgifter som finns nedan. 

 

 

Elin Karlström, Socionomstuderande 

Mobil: 070-5840663 

Mail: elka0091@student.umu.se 

 

Madeleine Berglund, Socionomstuderande 

Mobil: 070-8599529 

Mail: mabe0126@student.umu.se 

 

Handledare: Robert Grahn, Doktorand 

Tel: 090-786 79 86 

Mail: robert.grahn@socw.umu.se 
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