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SAMMANFATTNING 

 

Det finns bristfällig kunskap gällande individens egen process gällande tillfrisknande 

från ett opiatmissbruk. I dagens samhälle är det förväntat att mäta och evidensbasera 

effektiva metoder och tekniker. Att betrakta evidensbaserade metoder som den enda 

sanna kunskapen kan riskera att de individuella faktorerna hos individerna glöms bort 

samt de mellanmänskliga mötena. LARO är en behandlingsmetod som visar goda 

behandlingsresultat vid opiatmissbruk. Studiens syfte är att nå en ökad kunskap om 

vilka faktorer som kan vara betydelsefulla för individen i sin process att uppnå och 

bibehålla drogfrihet från opiatmissbruk. Kvalitativa intervjuer genomfördes med 

individer som uppnått drogfrihet från opiatmissbruk utan medverkan i LARO. 

Resultatet visar att konsekvenser kan ses som en betydelsefull faktor för att individen 

ska uppnå drogfrihet. Det finns specifika händelser, personer och situationer som har 

spelat en betydande roll i respondenternas vändpunkter. Vistelser på behandlingshem 

har haft en avgörande roll i individernas processer att bli drogfri. Sammanhang och 

delaktighet är betydelsefulla faktorer för bibehållen drogfrihet. Studiens konklusion är 

det är många faktorer som kan vara betydelsefulla i en individs väg ur ett opiatmissbruk. 

Det kan handla om både inre och yttre motivationsfaktorer i samverkan med ett 

sammanhang. 
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1. INLEDNING 

Människor har i alla tider hängett sig till intag åt olika former av substanser i syfte att förändra 

sin sinnesstämning och sitt medvetande. Enligt Andersson och Spak (2012) går många av 

dessa från ett kontrollerat intag till ett mer destruktivt sådant, vilket kan resultera i ett 

missbruk eller ett beroende.  

Det moderna narkotikamissbruket etablerades i Sverige omkring 1965. Under andra halvan av 

1970-talet introducerades heroinet på allvar i landet. Narkotikabrotten och narkotikabeslagen 

som hade legat stabilt började nu öka, likaså injektionsrelaterade smitta och 

narkotikarelaterade dödsfall. Drogutvecklingen har gått upp och ned över tid, samtidigt som 

det varit svårt att få en samstämmig bild över narkotikaanvändningen. Detta utifrån att olika 

mätmetoder och lagar har förändrats under årens lopp. Gällande narkotika generellt har en 

möjlig försämring kunnat urskiljas de senare åren. Vad gäller heroinanvändning dock, finns 

det indikationer på att den tycks ha minskat under 2000-talet. Troligtvis beror detta på 

läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO) samt en ökning av illegala 

opiatläkemedel (CAN, 2014). Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och 

beroendevård (2015) är LARO en behandlingsmetod där individer med opiatberoende 

behandlas med opiatläkemedel som metadon eller burprenorfin vilket ges i samband med 

psykosociala insatser. Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) fanns det år 2007 ungefär 29 500 

personer med en problematisk narkotikaanvändning. Enligt en utredning av Statens offentliga 

utredningar (SOU 2011:35) kan det antas att minst 10 000 är beroende av opiater eller 

opioider, främst i form av heroin.   

Enligt Svensson (2014) har svensk narkomanvård genomgått förändringar från och med att 

den började byggas upp på 1970-talet och expanderades snabbt under 80-talet. Fokus låg på 

behandling och behandlingshem där behandlingshemmen arbetade efter terapeutiska 

samhälleliga principer. Stora förändringar skedde i och med en kraftig ekonomisk nedgång i 

början av 90-talet. Många av de institutioner som byggts upp lades ned. Ett paradigmskifte 

skedde och till skillnad från tidigare, när socialtjänsten hade som målsättning att motivera alla 

individer med missbruk till vård och behandling, blev det nu upp till den enskilde att motivera 

och övertyga socialtjänsten att denne skulle få vård för sitt missbruk. Institutionsvård var 

särskilt svårt att få tillgång till eftersom den bedömdes dyr och ineffektiv. En kraftig 

utbyggnad och metodutveckling växte fram inom öppenvården och främst för individer med 

heroinmissbruk. Vidare menar Svensson att det länge var svårt av vårdpolitiska skäl att få 

tillgång till LARO, men har alltmer fått en framträdande roll och en dominerande ställning. 

När LARO byggs ut så snabbt finns det en risk att de kompletterande psykosociala insatserna 

som socialtjänsten ska ansvara för minimeras, vilket försämrar resultatet av vården. Länge var 

det självklart att patienter som inte ville ha LARO skulle erbjudas annan vård. Utifrån att 

socialtjänstens resurser är knappa finns en risk att personer tvingas in i ett troligtvis livslångt 

behandlingsprogram då detta behandlingsprogram bekostas av sjukvården. Enligt 

Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2015) har LARO goda effekter 

vad gäller opiatberoende där psykosocial behandling ska ordineras i samband med läkemedel.  
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Det finns även individer som tillfrisknat från opiatmissbruk genom substansfria behandlingar 

samt självläkning (Blomqvist 2002; Waldorf 1983; Scherbaum & Specka 2008). Enligt 

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (2012) återfinns 

substansfri behandling i EU:s samtliga medlemsstater samt andra länder i Europa. Denna typ 

av behandling innehåller psykosociala och pedagogiska insatser där individen hittar 

hanteringsstrategier för att långsiktigt avhålla sig från droger. Mayet, Farrell, Ferri, Amato 

och Davoli (2005) visar behov på forskning på området, då det finns mycket få studier som 

undersökt enbart den psykosociala behandlingens effekt vid opiatberoende. När 

Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2015) gick igenom det 

vetenskapliga området fanns det, med ett undantag, bara studier där den psykosociala 

behandlingen erbjudits inom ramen för LARO.  

Enligt Blomqvist (2002) är det ett känt faktum att individer med ett problematiskt missbruk, 

däribland opiatmissbruk, kan förändra sina drogvanor och sin livsstil på ett djupt och 

bestående plan. Dock är vetskapen mer bristfällig när det gäller frågan om hur det går till att 

sluta med narkotika, det vill säga vilka faktorer, situationer och händelser som motiverar olika 

individer att försöka sluta. Berglund (2007) menar att det finns mycket kunskap om problem 

och problemkarriärer, desto mindre om lösningar och friskprocesser. Vidare menar Blomqvist 

(2002) att forskning ofta fokuserar på behandlingens inverkan, men tar inte hänsyn till det 

som ibland sker utanför behandlingen och de dynamiska aspekterna i förändringsprocessen. 

Behandling är ofta en avgörande faktor för att väcka viljan till förändring men utgör bara en 

liten del av de inflytanden och faktorer som långsiktigt bildar vägen till ett liv utan droger. För 

att ett liv utan droger ska bli bestående behöver individen ofta göra förändringar på flera 

viktiga livsområden. Att varaktigt kunna sluta missbruka narkotika är starkt beroende av 

omgivningens stöd och möjligheten att hitta meningsfulla alternativ till missbruket. Att sluta 

med det narkotiska preparatet är inte detsamma som att lägga problemen bakom sig, utan det 

handlar dels om att förbättra den yttre livssituationen, dels att skapa en ny social roll samt 

finna ett nytt socialt sammanhang där individen upplever mening, sammanhang och andras 

uppskattning.  

Vidare menar Blomqvist (2012a) att det finns olika ståndpunkter vad gäller 

narkotikapolitiken. Dessa bottnar i olika skolor som influeras av medicinska, biologiska, 

psykologiska och sociologiska vetenskapstraditioner. Enligt Svensson (2012) finns det 

motsättningar mellan olika behandlingsmodeller. Exempelvis förespråkar tolvstegmodellen 

och andra drogfria modeller sin modell och anser att den är den bästa, emedan förespråkare 

för underhållsbehandling anser att den modellen är den bästa.  

Svensson (2012) menar att även om det finns substansfria behandlingar för opiatmissbruk 

konstaterar Socialstyrelsen att det saknas studier på området. Detta beror på att de 

utvärderingar som gjorts inte haft RCT-design, något som Socialstyrelsen kräver eftersom 

detta är den gyllene regeln för att mäta evidensbaserade metoder. Berglund (2007); Blomqvist 

(2002) problematiserar detta och menar att betrakta dessa som de enda giltiga kunskaperna 

kan riskera att de individuella faktorerna hos individerna glöms bort samt de mellanmänskliga 

mötena. Vidare kan kreativitet och nytänkande hämmas eftersom lojaliteten att följa praxis 

har den bästa effektiviteten.  
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1.2 Problemformulering  
Mot bakgrund av ovanstående information ser författarna ett behov av att undersöka 

betydelsen av individens egna resurser och förmågor samt belysa andra betydelsefulla faktorer 

för individen i sin process att bli drogfri. Detta då vi lever i en tid där evidensbaserade 

metoder är det som eftersträvas och anses vara den gyllene vägen för rätt behandlingsmetod, i 

detta fall LARO. Det är relativt enkelt att mäta effekten av läkemedel, desto svårare när det 

handlar om mänskliga processer. Med tanke på den bristfälliga kunskapen som finns om 

friskprocesser och individens egna möjligheter till att uppnå drogfrihet ser författarna ett 

behov av att öka kunskapen och förståelsen kring individens egen process att uppnå drogfrihet 

från opiatmissbruk. Eftersom forskning kring opiatmissbruk och beroende främst fokuserar på 

effekterna av LARO ser författarna en anledning att intervjua individer som blivit drogfria 

utan medverkan i LARO samt vilka drivkrafter som varit viktiga för dem i sin väg mot ett 

drogfritt liv. Vidare är narkotika ett samhällsproblem som bör bekämpas på bred front, där 

fler individer får möjlighet att uppnå drogfrihet och bli en del av samhället. Det är således av 

stor vikt att ta hänsyn till den enskilde individen och dennes förutsättningar och förhållanden, 

eftersom mänskliga förändringsprocesser kan se olika ut, där varje individs historia är unik. 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att nå en ökad kunskap och förståelse för vilka faktorer som kan vara 

betydelsefulla i individens process att uppnå och bibehålla drogfrihet från opiatmissbruk. 

Dessa frågeställningar behandlas i studien: 

 Kan det finnas specifika händelser, personer eller situationer som spelat en betydande 

roll i individens vändpunkt? 

 Kan individen ha genomgått behandling som varit betydelsefull i dennes process att 

uppnå och bibehålla drogfrihet? 

 Kan det finnas inre och yttre motivationsfaktorer som varit betydelsefulla för att 

individen ska uppnå och bibehålla drogfrihet? 

1.3.1 Avgränsningar  

Denna studie ämnar belysa individers egna erfarenheter att ta sig ur ett 

opiatmissbruk/beroende. Andra typer av missbruk och beroenden kommer således inte att 

diskuteras.  

1.4 Centrala begrepp 
AA/NA - Anonyma alkoholister och anonyma narkomaner. Detta är självhjälpsgrupper som 

tillhandahåller stöd till individer med missbruk och beroende.  

Droger – Substanser som är narkotikaklassade enligt Narkotikastrafflagen (1968:64).  

Drogfrihet – Att uppnå och bibehålla en tillvaro utan droger.  

Inre och yttre motivationsfaktorer – De faktorer som varit betydelsefulla för individen i sin 

process att uppnå drogfrihet. Inre motivationsfaktorer innebär resurser inom den egna 
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individen, exempelvis viljestyrka. De yttre motivationsfaktorerna står för det som är utanför 

personen, exempelvis omgivningen.  

Missbruk och beroende – Missbruk och beroende definieras i olika klassifikationssystem. I 

den svenska hälso– och sjukvården används främst International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems (ICD-10) vid diagnostik av sjukdomar. Inom den 

psykiatriska verksamheten används i viss mån Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders. Systemens definitioner stämmer till stora delar överens. Dock använder ICD-10 

diagnosen skadligt bruk och DSM diagnosen missbruk. I DSM:s senaste version (DSM 5) har 

missbruks- och beroendediagnoserna ersatts med begreppet substansbrukssyndrom. I 

Socialtjänstlagen finns det ingen definition av missbruk och ”missbrukare”, men är den 

benämning som används (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och 

beroendevård (2015). Utifrån att det inte finns någon klar skiljelinje mellan missbruk och 

beroende kommer dessa begrepp att varieras. Detta också på grund av att Socialtjänstlagen 

använder begreppet missbruk. 

Opiater och opioider - Opiater är ett samlingsnamn för de ämnen som förekommer naturligt 

och som utvinns från växten vallmo, exempelvis heroin. Opioider innefattar alla ämnen som 

binder till en opioidreceptor, till exempel buprenorfin. Opiater är opioider men inte tvärtom, 

och det är ingen skillnad mellan dessa två när det gäller att framkalla ett beroende (Hoffman, 

2011, Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2015). I denna 

studie kommer både begreppen opiater och opioider att användas. Detta beror dels på att 

litteraturen använder båda dessa begrepp, dels då det primära syftet med studien inte är 

beroende av en specifik typ av opiat eller opioid.  

LARO - Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Behandlingen kallas ibland 

underhållsbehandling, substitutionsbehandling och subutexprogrammet. I denna studie 

begreppet läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO).  

2. METOD 

2.1  Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  
Studien har en konstruktivistisk ontologi vilket enligt Bryman (2011) handlar om att det inte 

finns någon sanning om verkligheten. Verkligheten uppfattas och utgår från att det är något 

som konstrueras i interaktion med andra i en viss kontext. Författarna drar således slutsatsen 

att det handlar om att verkligheten är något som skapas tillsammans med andra, och det finns 

ingen verklighet som är den andre lik. Studien bygger på respondenternas verklighet, om vilka 

faktorer som de anser har varit till hjälp för dem att uppnå drogfrihet. Den epistemologiska 

utgångspunkten blir således att respondenternas berättelser om sina upplevelser av att bli 

drogfria tolkas, vilka faktorer som var viktiga för dem att uppnå detta. Följaktligen har studien 

har en hermeneutisk ansats. Enligt Bryman (2011) härstammar hermeneutiken från tolkningen 

av bibliska texter. Inom samhällsvetenskaplig forskning handlar hermeneutiken om att tolka 

människors handlingar och finna förståelse för dessa. I studien innebär detta att intentionen är 

att tolka respondenternas berättelser om sina vägar ut ur sitt opiatmissbruk.  
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2.2  Undersökningsmetod 
Eftersom syftet med studien handlar om att nå en ökad kunskap och förståelse om vilka 

faktorer som kan vara betydelsefulla för individen i sin process att uppnå drogfrihet från sitt 

opiatmissbruk har en kvalitativ forskningsdesign valts. Utifrån syftet för studien lämpar sig 

kvalitativ forskning eftersom det handlar om att nå en förståelse av respondenternas 

upplevelser gällande vägen mot ett drogfritt liv. Intervjuerna är tänkta att bidra med en ökad 

förståelse och kunskap för denna studie. Backman (2008) menar att den kvalitativa designen 

riktar fokus mot individen och hur denne tolkar och formar sin verklighet. Innebörd, kontext 

och process är viktiga nyckelord inom den kvalitativa forskningen. Detta gäller även för 

denna studie eftersom en central del är hur respondenterna upplever sin väg ut ur missbruket 

där kontext och process är betydelsefulla komponenter att ta hänsyn till.  

2.3 Urval av respondenter  
Respondenter kommer via socialtjänstens öppenvård inom individ- och familjeomsorgen 

(IFO). Författarna kontaktade öppenvårdsmottagningen och frågade dem om möjliga 

respondenter för studiens syfte. De kontaktade i sin tur tidigare klienter som de ansåg vara 

aktuella för studien med förfrågan att delta. Fyra klienter tackade ja och 

öppenvårdsmottagningen fick tillstånd av dessa att lämna namn och telefonnummer. 

Författarna kontaktade dessa över telefon och frågade om de ville delta i en studie där syftet 

var att undersöka individers betydelsefulla faktorer i processen att uppnå drogfrihet från 

opiatmissbruk. Författarna frågade upp om de tillhörde målgruppen vilket de gjorde. Således 

har ett bekvämlighetsurval skett. Enligt Bryman (2011) innebär bekvämlighetsurvalet att 

forskaren väljer respondenter som finns tillgängliga för denne. I studiens början var 

urvalskriterierna att respondenterna inte skulle ha varit deltagare i LARO. Dock uppstod ett 

bortfall efter att en respondent inledningsvis visat intresse att delta i undersökningen, men 

som senare ändrade sig. Utifrån studiens tidsbegränsning tillfrågades en väns bekant om att 

medverka i studien. Denna person har under en period varit med i LARO tidigare, men är inte 

det längre då det inte var rätt väg att gå för den personen. Detta är även en form av 

bekvämlighetsurval. Andra urvalskriterier var att respondenterna skulle ha varit drogfria i 

över två år. Detta är inget som kan garanteras förutom att socialtjänsten och respondenterna 

själva har uppgivit detta. Ett urvalskriterium var även att respondenterna var bosatta i samma 

medelstora kommun i Övre Norrland under tiden som missbruket pågick, detta eftersom 

behandlingsmöjligheter kan variera från kommun till kommun. Detta blev en naturlig 

avgränsning utifrån att kontakten med intervjupersonerna upprättades via yrkesverksamma 

vid socialtjänsten i den berörda kommunen. Respondenterna är tre män och en kvinna i 

åldrarna 25-35 år. De har missbrukat opiater i minst fem år och genomgått behandling för 

detta.  

2.4 Undersökningsinstrument 
Fyra intervjuer av semistrukturerad karaktär ligger till grund för det empiriska materialet. Den 

semistrukturerade intervjun innebär enligt Bryman (2011) att forskaren utgår från en 

intervjuguide där relativt specificerade teman återfinns. Respondenten är fri att formulera sina 

svar. Intervjuguiden har sina ramar som forskaren ska förhålla sig till, dock kan justeringar 



6 
 

behöva göras i form av exempelvis följdfrågor. Detta kan göras utifrån intervjuguidens 

flexibilitet. Valet av semistrukturerade intervjuer och intervjuguide (se bilaga 1) beror på de 

teman som författarna förhåller sig till och kan på så sätt hålla en struktur och minimera 

risken att hamna i olika sidospår, vilket kan resultera i att syfte och frågeställningar går 

förlorade. Intervjuguiden består av tre teman som har sin utgångspunkt i syfte och 

frågeställningar. Varje tema innehåller två till fyra huvudfrågor som i sin tur har underfrågor.  

2.5 Genomförande 
Ansvarsfördelningen för studien redovisas i bilaga 2. Val av ämne har sitt ursprung i att IFO 

kontaktades med frågan om de hade något särskilt ämne de ville ha mer kunskap om. När 

ämne valts utifrån ett av deras önskemål, bistod en av deras öppenvårdsmottagningar med 

respondenter. De kom att kontakta tidigare klienter med förfrågan om att delta i en 

undersökning där syftet var att undersöka individers betydelsefulla faktorer i processen att 

uppnå drogfrihet från opiatmissbruk. När öppenvården fick godkännande av de tidigare 

klienterna kontaktade de författarna till studien och uppgav namn och telefonnummer till de 

tillfrågade klienterna. Författarna ringde då upp klienterna och frågade om de var intresserade 

av att delta i intervjuer om detta ämne, vilket de var intresserade av. Under första 

telefonsamtalet informerades de om studiens syfte, anonymitet, att det var frivilligt att vara 

med och att de kunde avbryta sin medverkan, om så önskades. De blev även informerade om 

att intervjuerna skulle spelas in för att transkriberas. Efter ungefär två veckor återuppringdes 

respondenterna där författarna ville försäkra sig om att de fortfarande ville delta. I samband 

med detta skickades informationsbrevet ut (se bilaga 3) och tider bokades för intervjuer. 

Respondenterna fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna. Vid denna tidpunkt 

uppstod ett bortfall då en av respondenterna ändrade sig, och ville inte längre delta i studien. 

Författarna tillfrågade en person i närkretsen om denne visste av någon person som skulle 

kunna tänka sig att delta i en intervju. Denne hörde i sin tur av sig till en annan person som 

kanske skulle kunna delta i studien. Den personen tackade ja och författarna fick namn och 

telefonnummer och kunde således kontakta denne och fråga om denne var intresserad att delta 

i en intervju. Denna respondent fick även information om studiens syfte, anonymitet, 

frivillighet att delta, att intervjun skulle spelas in samt att personen kunde avbryta sin 

medverkan. I samband med detta bokades tid för intervju och informationsbrev skickades ut.  

Intervjuerna har skett hemma hos en respondent, hemma hos en av författarna samt via 

telefon. Anledningen till telefonintervjun berodde på det geografiska avståndet. Enligt 

Bryman (2011) finns det både förtjänster och begränsningar med en telefonintervju. 

Respondenten påverkas inte på samma sätt av exempelvis intervjuarens kön, ålder, klass eller 

närvaro. Detta minskar risken att respondenten tror att intervjuaren förväntar sig specifika 

svar på vissa frågor. Telefonintervju är även mindre tidskrävande än en fysisk intervju. 

Svagheterna är dock att intervjuaren inte kan se respondentens ansiktsuttryck och på så sätt 

inte kan fånga upp om respondenten känner sig osäker. Följdfrågor blir även svårare att ställa 

än vid en fysisk intervju. Vid intervjuerna ställdes frågor utifrån intervjuguiden och det fanns 

utrymme att följdfrågor kunde ställas. Vidare pågick intervjuerna i ca 40-70 minuter och 

spelades in på diktafon som sparades på ett separat USB-minne som förvarades på en säker 

plats hemma hos en av författarna. Intervjuerna transkriberades för att de sedan skulle tolkas 
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och analyseras. Respondenterna blev även tillfrågade om de ville ta del av studien när den var 

färdig vilket alla ville. 

2.6 Analysinstrument 
Då de transkriberade intervjuerna innebar omfattande text analyserades innehållet med hjälp 

av en kvalitativ innehållsanalys. Detta för att bevara kärnan i intervjumaterialet.  Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) innebär detta att intervjuerna kodas och kategoriseras utifrån 

meningsbärande enheter. Bryman (2011) menar att det är av stor vikt att börja med kodningen 

i ett tidigt skede för att öka förståelsen av materialet samt minska känslan av att försvinna i 

den stora mängd data. När transkriberingarna var klara genomlästes dessa ett flertal gånger. 

Detta för att få en känsla för materialet och dess innehåll. Sedan kodades intervju för intervju 

och därefter granskades koderna kritiskt och strukturerades upp, där liknande fraser blev en 

och samma kod. Koderna resulterade i 10 kategorier som i sin tur ledde till tre teman; 

missbrukets konsekvenser, vägen ur missbruk och motivationsfaktorer för bibehållen 

drogfrihet (se bilaga 4).  

2.7 Reliabilitet och validitet 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) står reliabilitet för forskningsresultatets tillförlitlighet. 

Ofta behandlas detta i relation till om resultatet av en studie kunnat se annorlunda ut ifall 

andra forskare genomförde den eller om den genomfördes under andra tidspunkter. I den 

kvalitativa forskningsintervjun kan det exempelvis handla om att respondenterna ger olika 

svar åt olika intervjuare. Här är det viktigt att vara medveten om att forskaren oavsiktligt kan 

inverka på respondentens svar. Även om det är eftersträvansvärt att höja en studies reliabilitet 

för att motverka subjektivitet, finns risken att kreativitet och nytänkande hos forskaren går 

förlorade om reliabiliteten får för stor fokus. Validitet innebär i den kvalitativa forskningen, 

enligt Kvale och Brinkmann, om en undersökning studerar vad den avser att studera. Det 

handlar även om forskaren som person och dennes moraliska integritet. Validering kan ske på 

olika sätt i en studie där forskaren bland annat tar hänsyn till hur väl underbyggda de 

teoretiska antagandena är, hur adekvat undersökningsinstrumentet är för studiens syfte samt 

hur kvaliteten ser ut på själva intervjuerna. Det handlar även om hur intervjuerna transkriberas 

och hur logiska och valida analyserna på datamaterialet är. Slutligen handlar det om 

forskningsprocessens alla steg är förnuftiga och försvarsbara samt om forskaren kontinuerligt 

kontrollerar, ifrågasätter och tolkar resultaten. Om undersökningens resultat bedöms 

tillförlitliga (reliabla) och giltiga (valida) återstår det att underöka hur generaliserade 

resultaten är. Kvale och Brinkmann menar att inom den kvalitativa forskningen ifrågasätts 

ofta resultatens generaliserbarhet, så kallad extern validitet, då det finns för få 

intervjupersoner. Inom kvalitativ forskning är man inte speciellt intresserad av att generalisera 

i största allmänhet, utan mer om resultaten kan överföras till specifika relevanta situationer.  

I denna studie har författarna försökt ha ett granskade synsätt genom hela processen. Detta har 

inneburit att författarna haft ett kritiskt förhållningssätt till både litteratur, de själva samt 

resultatet av studien. Detta har varit ett sätt att höja studiens reliabilitet. Författarna har 

försökt vara objektiva i både datainsamling och i analys av datamaterial, vilket har reflekterats 

och diskuterats under analysens gång. Dock har alla människor sin egen förförståelse av 
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världen, som leder till olika tolkningar av saker och ting. Detta kan på så vis påverka utfallet 

av resultatet. Dock har en hermeneutisk ansats valts, där tolkning och förförståelse är centrala 

delar. En fördel är att författarna har varit två personer som intervjuat respondenterna vilket 

kan sägas öka objektiviteten då författarna diskuterat med varandra gällande olika tolkningar 

av resultaten. En medvetenhet har funnits vid intervjuerna och analyserna av dessa att försöka 

balansera kreativitet och nytänkande gentemot objektivitet. Detta då det inte är möjligt att 

vara objektiv fullt ut, alla har vi vår förförståelse av världen. Författarna har även reflekterat 

över att studiens resultat kunnat se annorlunda ut om andra studenter genomfört denna studie, 

eller om annan litteratur valts för att analysera materialet. Utfallet hade även kunnat se 

annorlunda ut om intervjufrågorna hade haft en annan karaktär. Författarna har dessutom 

reflekterat över det faktum att resultaten kunnat se annorlunda ut om studien genomfördes 

under andra tidspunkter, exempelvis om den genomförts för ett år sedan eller fem år framåt. 

Detta då människan förändras och upplever olika förhållanden beroende på vilken kontext de 

befinner sig i för stunden. Vidare har författarna haft som intention att redogöra för studiens 

alla delar i syfte att öka reliabiliteten.  

Gällande studiens validitet har författarna försökt att vara noggranna med att studera det som 

avsågs från början att studera, nämligen vilka faktorer som kan vara betydelsefulla i 

individens process att uppnå och bibehålla drogfrihet från opiatmissbruk. Författarna har 

reflekterat och diskuterat över metodval samt försökt utforma intervjuguiden utifrån syfte och 

frågeställningar. Det finns även en medvetenhet om att författarnas närvaro har kunnat 

påverka utfallet av intervjuerna. Detta har försökt säkerställas genom att intervjuerna skett på 

platser som respondenterna har valt. En kritisk punkt under arbetets gång som författarna ser 

är transkriberingsprocessen. Enligt Patel och Davidson (2011) är det vanligt förekommande 

att underlaget för analysen påverkas mer eller mindre medvetet. Kroppsspråk, mimik, 

betoningar och ironi försvinner ofta när ett samtal ska transkriberas till en text. Talspråket kan 

kännetecknas av ofullständiga texter och grammatiska fel och det kan vara frestande för den 

som transkriberar att lägga till punkter och kommatecken och således bilda meningar och 

bisatser och pauser kan hoppas över etcetera. Detta för att den transkriberade texten ska bli 

tydligare än vad som egentligen var fallet med samtalet. Således är det viktigt att forskaren är 

medveten om och reflekterar över transkriberingsprocessen och hur detta kan inverka på 

analysen. Gällande den externa validiteten kan inte resultaten generaliseras till alla personer 

som har ett opiatmissbruk. Detta är enligt Kvale och Brinkmann (2014) inte heller syftet med 

en kvalitativ studie. Utifrån författarnas försökt till att ge fylliga beskrivningar av 

datamaterialet och studiens tillvägagångssätt, där författarna presenterat del för del, anser 

författarna att denna studie kan generaliseras till liknande personer, platser och sammanhang. 

2.8 Forskningsetiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) är det av stor vikt att forskaren överväger nyttan med forskningen gentemot 

negativa konsekvenser för de berörda deltagarna, samt eventuellt för tredje part. Både 

kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser bör beaktas. När det gäller individskyddskravet för 

den enskilde respondenten finns det fyra huvudkrav att förhålla sig till. Dessa är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär i korthet att forskaren ska informera dem de berör vad den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte är. Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att 

själv bestämma över sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet betyder att uppgifterna 

om de personer som ingår i undersökningen ska hanteras med sådan varsamhet att ingen 

obehörig kan ta del av deras uppgifter. Nyttjandekravet handlar om att de insamlade 

uppgifterna om de enskilda personerna endast får användas för forskningsändamål. 

Bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor går att läsa i Lag 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

I denna studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna, vilket delgavs både 

skriftligt och muntligt till respondenterna. Uppgifter av ytterst känslig karaktär där det finns 

en risk att respondenten kan kännas igen kommer uteslutas från detta material. Att 

respondenterna har blivit tillfrågade av tidigare behandlare skulle kunnas ses som en etisk 

svårighet. Detta består i att respondenterna kan ha känt sig obekväma att tacka nej till någon 

som de haft en beroendeställning till. Detta har tagits i beaktande utifrån att författarna har 

fört en ständig reflektion kring detta samt vid upprepade tillfällen informerat respondenterna 

om deras frivillighet och att de kan dra sig ur när de vill. En annan aspekt som föranleder att 

svårigheten bedöms vara relativt liten är att det gått flera år sedan kontakterna dem emellan 

upphörde. Behandlarna har heller inte haft någon beslutandeposition i respondenternas liv 

vilket innebär att beroendeställningen är avsevärt lägre än om de hade haft beslutsmakt. När 

det gäller respondenten som kommer via en vän, kan det finnas liknande svårigheter även där, 

främst när det gäller svårigheten att tacka nej. Trots dessa möjliga etiska svårigheter som kan 

finnas anses författarna att nyttan med studien är större än de etiska svårigheterna.  

2.9 Litteratursökning  
Litteratursökning har bland annat skett via Umeå universitetsbiblioteks databaser SocINDEX, 

PsychINFO, Cinahl, Academic Search Elite och Medline. Sökord som användes var bland 

annat opiate abuse or opioid addiction or heroin addiction and recovery, opioid-related 

disorders and recovery or drug free, opioid addiction or heroin addiction and natural 

recovery, opioid addiction or opiate abuse or heroin addiction and psychosocial 

treatment, drug addiction or opiate addiction or heroin addiction and sense of coherence, 

opiate addiction or heroin addiction and Sweden, motivation factors and opiate addiction 

or heroin addiction or opiate abuse. Sökandet avgränsades i första hand till peer-reviewed. 

På de sökord som resulterade i många träffar gjordes även en avgränsning till hur gamla 

artiklarna fick vara, där artiklar mellan 2005-2015 inkluderades. Vidare tillkommer litteratur 

via Socialstyrelsen, Statens offentliga utredningar, Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning samt sökmotorn Google, samt kurslitteratur i form av böcker. Slutligen 

har anställda vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet bidragit med 

litteraturtips som använts.  

3. KUNSKAPSÖVERSIKT 

Det finns många olika förklaringsmodeller och teorier vad gäller missbruk och beroende. 

Dessa har sina grunder i medicinska, biologiska, psykologiska och sociologiska 
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vetenskapstraditioner. Var och en av dessa har oftast en bestämd synvinkel på problemet och 

därför har det varit problematiskt att fånga upp helheten. Numera råder en konsensus där de 

flesta forskare är överens om att missbruk och beroende har multifaktoriella orsaker 

(Blomqvist, 2012a). Vidare betonar Blomqvist (2012b) vikten av att se på missbruk och 

beroende utifrån ett multifaktoriellt synsätt. Detta bör utgå från den enskildes motivation och 

samspelet mellan individen och dennes kontext.  

3.1 Behandling vid opiatberoende  
Drogsug, tolerans, abstinens och kontrollförlust framträder mycket tydligt vid ett 

opioidberoende. Kroppens egna opioidsystem har även en viktig roll i beroendeutvecklingen 

till andra droger (Hoffman, 2011). Opiatberoende är ett svårbehandlat tillstånd (Johnson, 

2009). Enligt Knudsen (2012) är opiater lätt att överdosera, främst vid injektionsmissbruk. 

Dödsfall på grund av heroin är vanligt vid narkotikarelaterade dödsfall. Ungefär 100-200 

narkotikarelaterade dödsfall sker på grund av heroin, varje år.  

3.1.1 Behandling med LARO 

Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård (preliminär version, 2014) menar 

att den forskning som finns om behandling vid opioidberoende främst är fokuserad på heroin. 

Individer med opiatberoende bör enligt Socialstyrelsen behandlas med LARO. Denna 

behandling regleras i SOSFS 2009:27. Syftet med behandlingen är bland annat att förebygga 

återfall i missbruk, förbättra den sociala livsföringen samt minska medicinska komplikationer 

och dödlighet. Opiatberoende bör behandlas med buprenorfin-naloxon eller metadon då det 

har en god effekt för drogfrihet samt på retention i behandling. Läkemedlen ska ordineras i 

kombination med psykosocial behandling. Den psykosociala behandlingen syftar till att 

mildra och förbättra psykiska problem, öka motivationen och följsamheten till behandling 

samt minska riska risken för sidomissbruk och avbrott i behandlingen. De psykosociala 

behandlingarna som rekommenderas är kognitiv beteendeterapi (KBT) och community 

reinforcement approach (CRA).  

Kakko, Svanborg, Kreek och Heilig (2003) genomförde en RCT-studie i Sverige där syftet 

var att undersöka effektiviteten av buprenorfin i kombination med psykosociala insatser. 

Målgruppen var individer i ett tidigt stadium av heroinberoende, där de skulle ha ett till fyra 

års dokumenterat heroinberoende. 40 personer valdes ut och delades in i två grupper; 20 

deltagare som fick buprenorfin och 20 som fick placebo. Båda grupperna fick ett batteri av 

olika stödåtgärder, bland annat avgiftning, samtalsstöd, återfallsprevention (ÅP) samt hjälp 

med bostad. Resultaten visar stora skillnader mellan grupperna. I placebogruppen avbröt alla 

deltagare behandlingen inom en månad, förutom en person, som var kvar 56 dagar. I den 

grupp där deltagarna fick buprenorfin var 15 deltagare kvar efter ett år. Även en högre 

dödlighet sågs hos deltagarna i placebogruppen där fyra personer avled under tiden, 

jämförelsevis med inga i gruppen som fick buprenorfin. Studiens slutsats visar att enbart 

psykosocial behandling inte fungerar vid heroinberoende och inte ens i ett tidigt stadium. 

Enligt Kakko (2011) har studien senare blivit kritiserad och av etiska skäl skulle man 

knappast få tillstånd att utföra denna typ av studie igen.  
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3.1.2 Psykosocial behandling 

Enligt Hilte (2012) har mindfulness, som härstammar från gammal buddhistisk praktik, 

inspirerat beroendevården i deras behandlingsmetoder. Mindfulness handlar om att förstå hur 

det egna medvetandet fungerar. När det gäller beroendevården, innebär detta att det lättare går 

att förstå beroendets dynamik och behandling. Mindfulness bygger på uppmärksamhet, 

förhållningssätt och intention. Individer som har ett heroinmissbruk kan uppleva 

missbrukstiden som ett utvidgat nu, där tiden har frusit fast i ett nu. De har svårigheter att 

reflektera över framtiden vilket innebär att de behöver få möjligheter att återuppliva känslan 

av tid, där man kan blicka framåt. Detta kompliceras dock av att begäret har påverkat det egna 

perceptionssystemet och tidsuppfattningen. Detta har betydelse på hur dessa individer ska 

behandlas, där nuet behöver decentraliseras till förmån för framtiden snarare än det 

förgångna. En metod som är framgångsrik med denna typ av klienter är Motivational 

Interviewing (MI) då den är mer framtidsorienterad och stimulerar klienten att tänka kring 

mål och prioriteringar i sitt liv. Mindfulness har även gjort intryck inom den kognitiva terapin 

och återfinns även inom ÅP. Enligt Kristiansen (2009) finns det gemensamma faktorer för 

behandlingar som gett goda resultat. Dessa handlar om hur klienten uppfattat sin behandling 

samt hur interaktionen mellan behandlare och klient ser ut.  

3.2 Betydelsefulla motivationsfaktorer för drogfrihet 
Kärnan i att vara människa innebär att kunna kontrollera och påverka sitt eget liv. Individen 

besitter en förmåga i att kunna reflektera över sig själv och sin livsmening. Får den enskilde 

möjligheten att vara delaktig spelar denne också en aktiv roll i sin utvecklingsprocess. 

Missbruksproblematik är inte något som man passivt ska överlåta åt professionella hjälpare att 

ta hand om utan det handlar snarare om att motivera klienten att själv aktivt delta i att utforma 

sin behandling och målsättning. Klienten är experten på sitt liv vilket innebär att terapeutens 

roll är att stimulera klienten att bli medveten om sina egna resurser och förmågor, och därmed 

nå en framgångsrik förändring. En betydelsefull faktor är att se till den enskildes unika 

situation (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010). Wiklund Gustin (2014) menar att vägen 

ur beroendet kan vara skrämmande och innebära ett liv fyllt av nya utmaningar. Detta kräver 

ett öppet sinne och en villighet att tillskansa sig nya strategier att handskas med livet. 

Individen måste erkänna för sig själv att denne är beroende av drogen samt att den längre inte 

är ett tillgängligt redskap att möta livets hinder med.  

3.2.1 Motiv och vändpunkter 

Wiklund Gustin (2014) beskriver att ha nått botten är en förutsättning för att en individ ska 

kunna bli fri från sitt missbruk och leva ett drogfritt liv. Det lidande som den enskilde kan 

uppleva handlar inte enbart om olika abstinenssymtom utan karaktäriseras av en social, andlig 

och själslig vanmakt där individen upplever känslor av skuld, skam och total avsaknad av ett 

meningsfullt liv. Vändpunkten är personlig och kan se olika ut för olika människor. Ofta 

beskrivs det som en plats utan återvändo där den enskilde bestämmer sig för att be om hjälp. 

Detta sker när lidandet blir för stort för den enskilde att hantera på egen hand. Det är 

vanligtvis missbrukets konsekvenser, och inte missbruket i sig, som leder till att individen vill 

förändra sitt liv. Kristiansen (2009) menar att det finns många som har lämnat sitt missbruk 

och inte beskrivit något bottenläge. De beskriver sin väg ut ur missbruket snarare som en 
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process där narkotikan successivt miste sin betydelse för dem. Detta kan ses som en form av 

en social process. De får till exempel nya sammanhang och identiteter som icke missbrukare. 

I en studie av Blomqvist (2002) undersöktes vägar ur bland annat opiatmissbruk. Studien 

bygger bland annat på intervjuer med individer som funnit hållbara lösningar för att bli 

drogfria, både med och utan behandling. Även personer som genomfört behandling men inte 

lyckats bli drogfria samt personer som försökt bli drogfria utan behandling men inte lyckats 

deltog i studien. Detta för att fånga upp olika faktorer i förändringsprocessen. 75 individer 

deltog i studien. Resultatet visar att beslutet om att sluta missbruka föregicks av en lång 

period av ett allvarligt missbruk och negativa konsekvenser. För de individer som genomgått 

behandling blev vändpunkten då missbruket kulminerat och de tömt ut sina personliga och 

sociala resurser. Syftet med behandlingen var ofta att finna lindring i en plågsam livssituation 

snarare än en avsikt att upphöra med narkotikan. De individer som slutat missbruka på egen 

hand motiverades i högre grad av kombination av negativa konsekvenser och något eller 

några positiva incitament som exempelvis ny partner, barn eller arbete. Vidare beskriver 

Bomqvist att drygt hälften av de individer som genomgått behandling och ungefär två 

tredjedelar av gruppen som blivit drogfria utan behandling ansåg att intrapsykiska faktorer 

spelade en viktig roll för vändpunkten, exempelvis viljestyrka, mognad och rationella beslut. 

Större majoriteten ansåg även att negativa händelser som exempelvis skrämmande 

upplevelser, legala problem och personliga krisupplevelser spelade in. Mer än hälften menade 

att problemen utvecklades över längre tid varav beslutet om vändpunkten blev en längre 

process. Ungefär en tredjedel relaterade vändpunkten till en specifik händelse som oftast 

inträffade i omedelbar koppling till själva vändpunkten. Intrapsykiska faktorer och positiva 

nyckelfaktorer nämndes i överlag oftare av de individer som blivit drogfria utan behandling.  

I en studie av Berglund (2007) var syftet att undersöka vändpunktsprocesser hos 18 ungdomar 

som hade påbörjat det ettåriga YAR-programmet (youth-at-risk). Syftet med programmet var 

att bryta ungdomars problematiska beteende och livssituation så att detta inte blev till en 

bestående livsstil. YAR-programmet visade på goda resultat där två tredjedelar av 

ungdomarna vid programmets slut hade förändrat sina livssituationer till det bättre. Vidare 

menar Berglund att ungdomarna som medverkat i YAR ansåg att det fanns speciella 

situationer och händelser, människor och relationer samt en ökad medvetenhet och mognad 

som hade haft en avgörande betydelse för deras utveckling och förändring. Speciella 

situationer och händelser kunde vara av ögonöppnande, traumatisk och positiv karaktär. Det 

handlar om att någonting mer eller mindre drastiskt hände som skulle förändra hela bilden. 

Många av ungdomarna hade exempelvis tagit upp händelser som de aldrig vågat prata om 

tidigare, andra menade att de fick lära sig tänja på sina gränser. Speciella människor och 

relationer kunde handla om både kort- och långvariga relationer där dessa på ett avgörande 

sätt fått inflytande över processerna. Det kunde vara föräldrar, vänner, socialarbetare och 

andra stödpersoner. Ungdomarna beskriver att dessa personer var deras förebilder och hade 

engagerat sig på ett speciellt och personligt sätt, utanför det förväntande. De kände sig 

lyssnade på och bekräftade som människor. En ökad medvetenhet och mognad handlade om 

att ungdomarna utvecklat sina värderingar, mål och erfarenheter vilket hade stor betydelse för 

deras utveckling.  
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Forsberg (2009) har studerat de förhållanden som bidrar till positiva vändpunkter för individer 

med allvarlig missbruks- och beroendeproblematik. Genom intervjuer med 10 personer som 

ingick i ett hemlöshetsprojekt, visar resultaten att vändpunktsprocesser inte enbart handlar om 

en enda vändpunkt. Olika faser löper parallellt med varandra där viktiga händelser, situationer 

och personer går in i varandra och bildar ett komplext förändringsmönster med flera olika 

vändpunkter. I några av intervjuerna beskrivs avgörande händelser som vändpunkter, eller 

också en känsla av att inte stå ut. För vissa bestod vändpunkten i drastiska händelser, 

exempelvis överdos av narkotika. Andra beskiver att vistelse på behandlingshem var en 

vändpunkt. Många av intervjupersonerna beskrev känslor av tvivel och sökande, då 

missbrukslivet började bli för tufft för att orka med. Vidare beskriver Forsberg att den egna 

viljan är ett genomgående tema i intervjupersonernas berättelser, där de hittat olika strategier 

för att upprätthålla sina drogfria liv. De kombinerar sina personliga strategier med 

professionella strategier, som exempelvis NA-möten. Denna kombination framstår som 

viktiga komponenter i individernas förändringsprocesser.  

En studie av Waldorf (1983) visar att brytpunkten vid ett opiatmissbruk kan se väldigt olika 

ut. 201 personer deltog i fokusgruppsintervjuer, där hälften av dessa hade blivit drogfria via 

behandling och hälften hade självläkt. Vägen ur såg väldigt olika ut för dem där vissa hade 

blivit djupt förtvivlade och kunde hitta motivation när de blev mer eller mindre tvingande till 

det. Andra kunde vara mer rationella och väga för- och nackdelar med opiatmissbruket. 

Oavsett om de hade tillfrisknat med eller utan behandling var det viktigt för dem att bryta alla 

band med andra missbrukare och skaffa nya nätverk, intressen och identiteter. Vissa kunde 

finna denna styrka i sig själv och andra fick stöd av olika behandlingar.  

3.2.1.1 Rollutträdanden och rollförändring  

”The process of role exit” är en teori av Ebaugh (1988) som handlar om rollutträdanden och 

rollförändring. Hon beskriver uppbrott och förändring som en process i fyra faser; de första 

tvivlen, sökandet efter alternativ, vändpunkter och bygga nytt. 

De första tvivlen: Individen upplever vantrivsel och besvikelse i sin tillvaro och ifrågasätter 

sin egen roll. Livssituationen uppfyller inte längre de grundläggande behoven och motsvarar 

inte det individen förväntat sig. Får individen stöd av andra, vilket leder till en emotionell 

avlastning, minskar känslan av att vara fångad vilket ger kraft att kunna söka andra alternativ. 

Uteblir denna bekräftelse uppstår en förvirrande situation där den enskilde inte vet om han 

eller hon ska förlita sig på de egna känslorna eller andras omdömen.  

Sökandet efter alternativ: I denna fas väger individen för- och nackdelar mot varandra och 

jämför olika alternativ. Dessa överväganden kan vara smärtsamma och stödet från närstående 

är av stor vikt. Alternativen blir tydligare efter hand och tar sig i uttryck till mer medvetna 

planer.  

Vändpunkter: Individen bestämmer sig för att bryta en oönskad livsstil. Det kan röra sig om 

en dramatisk vändpunkt som markerar en övergång från ett stadium till ett annat. Det finns 

olika typer av vändpunkter vilket exempelvis kan handla om mer eller mindre utmärkande 

händelser eller en känsla av ”droppen som fick bägaren att rinna över”.  
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Bygga nytt: Individen väljer att förändra sin livsstil och skapa en ny identitet. I skapandet av 

den nya identiteten beskrivs dessa områden som viktiga: presentationen av sig själv, 

bekräftelse och stöd av närstående personer, hantering av intima relationer, byte av 

vänskapliga relationer, förhållningssätt till sin gamla miljö samt hanterandet av resterna från 

sin tidigare roll.  

3.2.2 Betydelsen av behandling 

Enligt Blomqvist (2002) kan skälen till att behandling medverkar till en bestående drogfrihet 

eller inte, finnas hos den enskildes egna förutsättningar, behandlingens utformning och i 

samspelet mellan klient- och behandlingsfaktorer. I Blomqvists studie framkom det att 

beslutet att välja eller acceptera behandling växte fram utifrån ett allvarligt missbruk där 

konsekvenser och andra påfrestningar fanns inom de flesta livsområden. Skillnaden mellan de 

personer som blivit drogfria med behandling och de personer som genomfört behandling men 

inte blivit drogfria var att den första gruppen skattade till exempel kollektiv samvaro, 

individuella samtal och drogfri miljö som mer betydelsefulla än den senare guppen. De 

personer som blivit drogfria hade mer frekvent varit med om någon känslomässig viktig 

händelse, fått hjälp med sociala problem samt etablerat en nära relation med behandlare. De 

personer som inte blivit drogfria gav intrycket att behandlingen i stort var en negativ 

upplevelse, eller också att den stod för en tillfällig paus i missbruket.  

Enligt von Greiff och Skogens (2011) är behandlingsrelaterade faktorer, nya rutiner och 

personal viktiga faktorer i förändringsprocessen. Blomqvist (2002) beskriver att oavsett 

behandlingsprogram kännetecknar en framgångsrik behandling en genuin terapeutisk relation, 

en terapeutisk miljö där klienten får uttrycka sina känslor och lära sig nya beteenden samt får 

hopp om att en lösning är möjlig, ett trovärdigt budskap där klienten får med sig 

handlingsstrategier för framtiden, någon form av teknik eller metod som kräver både klientens 

och terapeutens engagemang och som ökar klientens tilltro till terapeuten. Vidare visar 

resultaten att lyckade insatser har stämt med varje individs behov och förutsättningar. 

Hjälpinsatser bör utgå från individens egna förutsättningar snarare än generaliserade åsikter 

kring missbruk och normalitet. De bör även bygga på kunskapen om att olika individer kan ha 

behov av olika former av stöd i olika skeenden av förändringsprocessen. Det är viktigt att 

komma ihåg att behandling bara utgör en mindre del av de inflytanden som långsiktigt formar 

en väg till ett liv utan droger. I resultaten av Forsbergs (2009) studie, framkom det att många 

av intervjupersonerna beskrev att de inte hade några svårigheter att hålla sig drogfria när de 

vistades på behandlingshem. Dock blev detta mer problematiskt när de skulle åka därifrån. 

Vidare beskrev de tolvstegsprogrammet och AA/NA-möten som viktiga stöd. Dock menade 

några att följa programmet och gå på möten kunde innebära att för mycket kraft togs då det 

tog för stort utrymme. Kombinationen av olika slags stöd var en viktig faktor för de flesta av 

intervjupersonerna.  

I en studie undersökte Feigin och Sapir (2005) personliga och psykologiska egenskaper som 

personer med missbruksproblematik bedömer som viktiga i sin tillfriskningsprocess mot ett 

drogfritt liv, både i ett tidigt skede av tillfrisknandet (i behandling) och i ett senare skede (en 

tid efter behandling). Resultaten visar att de flesta som både befann sig i behandling och de 

som hade varit drogfria en tid efter ansåg själva att de var ansvariga för att bli drogfria. En 
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individs motivation är inte alltid en tillräcklig lösning för att uppnå drogfrihet, utan det 

handlar även om hur individen upplever sin del i sammanhanget. Vägar ur missbruk kan 

enligt Blomqvist (2012c) ses som en salutogen process där det handlar om individens strävan 

att uppnå känslan av sammanhang.  

3.2.3 Betydelsen av inre och yttre motivationsfaktorer 

Enligt Kristiansen (2009) är begreppet motivation en central del i diskussioner om mänsklig 

förändring. Således kan motivation ses som något som uppstår i relation till det sociala och 

samhälleliga sammanhang som individen befinner sig i. All mänsklig förändring kräver någon 

form av motiv och motivation. Svensson (2009) menar att motivation är något som sker i en 

individs inre. Wiklund Gustin (2014) beskriver att förmågan att vara nyfiken och finna ett 

intresse i något kan generera en kreativitet och därmed motivation till förändring. Detta är en 

process som likt andra skapande processer kräver mod. Enligt Jenner (1987) kan motivation 

ses som en inre drivkraft som är relaterad till ett specifikt mål, vilket kan innebära både yttre 

och inre mål. Motivation behöver ställas i relation till ett mål för att det ska vara tal om 

motivation. Kristiansen (2009) betonar begreppet motivation som ett av förändringarnas 

villkor, och kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv. Motivation är till stor del 

situationsbundet och påverkas av hur den enskilde tolkar olika incitament och villkor i den 

sociala kontexten. Om beslutet att bli drogfri ska ge motivation som ska kunna leda till en 

förändring, måste det också medföra positiva konsekvenser och möjligheter till att leva ett liv 

utan narkotika. Negativa konsekvenser av missbruket är således inte alltid tillräckliga 

motivationsfaktorer när en person har bestämt sig för att bli drogfri.  

Motivation handlar enligt Barth och Näsholm (2006) om att den enskilde behöver erkänna ett 

problem som denne har och att han eller hon känner sig optimistisk inför lösningar på det 

problemet. Begreppet ambivalens är ett naturligt inslag i förändringsprocessen och det kan 

egentligen vara mer korrekt att benämna detta begrepp som multivalens eftersom det är ett 

helt nätverk av samtidiga och motstridiga känslor, tankar och hållningar inför det som ska 

förändras.  

Neale, Nettleton och Pickering (2014) menar att tillfrisknande från drogmissbruk innebär så 

mycket mer än att sluta använda droger. Det handlar om att uppnå tillfredsställelse på en 

mängd olika livsområden. Individer som tillfrisknar från ett heroinberoende har ofta en 

komplex blandning av interpersonella och strukturella faktorer som betydelsefulla 

komponenter. De som har tillgång till bättre förutsättningar för tillfrisknande har också större 

chans att tillfriskna från sitt missbruk. Kärleksfulla relationer till familj och vänner var viktigt 

i deras process att bli drogfri. Självkänsla, rutiner och struktur, bostadssituation, sysselsättning 

och ekonomiska förhållanden spelade även en roll. Dock var materiella ägodelar inte lika 

viktigt. Scherbaum och Specka (2008) visar i sin studie, som syftade att undersöka vilka 

psykosociala faktorer som är associerade med drogfrihet, att personer som tillfrisknat från ett 

opiatberoende anser att nya, viktiga personliga relationer är en betydelsefull faktor för att bli 

drogfri. Det verkar som det inte finns någon grundläggande skillnad mellan processer på 

tillfrisknande som sker med eller utan behandling. Förutom betydelsefulla relationer är även 

sysselsättning, arbete, studier och fritidsaktiviteter viktiga faktorer vid bibehållandet av 
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drogfriheten. För ett lyckat tillfrisknande från ett opiatberoende är det således av stor vikt att 

livsstilen upplevs som meningsfull, särskilt under svåra tider.  

von Greiff och Skogens (2011) har studerat vilka faktorer som är viktiga för att skapa en 

förändringsprocess samt vilka faktorer som är viktiga för att inte återgå till missbruk. Detta 

hos personer som genomfört behandling för sitt alkohol- eller narkotikamissbruk. Resultaten 

visar att förändringar som härrör till individernas livsföring, exempelvis att de gör saker de är 

nöjda med, accepterar sig själva och känner tillit och glädje samt bättre relationer till familjen, 

har stor inverkan på om de kan bibehålla en drogfrihet eller inte. Ett centralt tema är den egna 

viljan/insikten om behov av förändring. Den egna viljan är en förutsättning för att 

förändringen ska vara permanent. Vidare visar resultatet att framgångsfaktorer handlar om att 

lära känna sig själv och befinna sig i ett sammanhang där det sociala nätverket har betydelse 

om förändringen bibehålls. Detta då det är av stor vikt att känna gemenskap till andra och en 

delaktighet. Intrapsykiska framgångsfaktorer som att tänka och handla annorlunda än tidigare 

är en väsentlig faktor i sammanhanget. von Greiffs och Skogens slutsatser vidareutvecklas av 

Orford et al (2006) som förklarar att framgångsfaktorer handlar om ett samspel mellan 

kognitivt beteende, mänskliga och sociala faktorer. Det sociala nätverket har en viktigare roll 

än emotionella faktorer som handlar individens livsföring och den psykiska hälsan samt 

behandlingsrelaterade faktorer.  

Enligt Skårner (2012) är ensamhet är en försvårande faktor vid uppbrottet. Sambandet mellan 

droganvändning och nätverk är inte enkelt då individens sociala situation är unik just för 

denne, samt att det finns många olika sätt att hantera uppbrottet från missbruk. Det är vanligt 

att nätverket reduceras ut över tid för individer som har ett missbruk. Vid uppbrottet upplever 

många att de lever i ett slags dubbelliv, med ena foten i missbruksvärlden, och den andra i det 

”vanliga livet”. Detta kännetecknas av en svår och konfliktfylld omställning mellan två helt 

motsatta liv. Detta kan innebära en socialt och existentiellt utanförskap och vara väldigt 

påfrestande för individen. Vidare menar Skårner att livet i ett drogmissbruk leder ofta till att 

människor som står en nära riskerar att såras och relationer blir förlorade. För att klara av 

dessa utmaningar är det av stor vikt att den enskilde får stöd i denna process. Ett 

framgångsrikt uppbrott från missbruk är associerad med att individen förändrar sin identitet 

och bryter sina band till missbruksvärlden, och utvecklar nya band, eller tar upp bekantskapen 

med de gamla band som stod utanför missbruksvärlden. Det är dock av stor vikt att individen 

accepteras av de nya sociala banden. Ifall individen inte får nya sociala band är risken stor att 

denne fastnar i en ensam tillvaro vilket efterhand leder till en tillbakagång till det tidigare 

livet. Vägen ur missbruk är en mångfasetterad process som utgår från interaktionen mellan 

individen och dennes sociala och kulturella omgivning. Det handlar om att olika stärkande 

faktorer måste infalla samtidigt. Bostad och försörjning brukar vara avgörande, samt bygga 

upp nya relationer där individen accepteras. För att en individ ska kunna bryta sig loss från sitt 

missbruk måste han eller hon ändra sin uppfattning och sitt förhållningssätt om narkotika och 

missbruk. Slutligen måste individen integreras socialt i samhället i sitt nya drogfria jag. 

Oavsett om en individ blir drogfri med eller utan behandling är det en lång process att gå som 

kan ta flera år. Det kan innebära många svåra prövningar som kräver sociala och ekonomiska 

förändringar samt motivation och tålamod (Kristiansen, 2009). För att en individ ska kunna 
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bibehålla sin drogfrihet, och varaktigt tacka nej, krävs också något bättre att tacka ja till 

(Blomqvist, 2002).  

5. RESULTAT OCH ANALYS 

Resultaten från intervjuerna presenteras utifrån tre teman; missbrukets konsekvenser, vägen ur 

missbruk och motivationsfaktorer för bibehållen drogfrihet. Samtliga respondenter var 

ungefär i 15-årsåldern när de provade droger för första gången. Gemensamt för alla är att de 

beskriver en känsla av verklighetsflykt och ett välbefinnande när de intog drogerna. 

Tillgänglighet och de goda effekterna var anledningen till att de började med opiater. 

Gemensamt är även att drogdebuten föregicks av alkohol i en större utsträckning. De 

beskriver även att umgängeskretsen spelade en central roll samtidigt som de beskriver att 

drogerna lindrade ett dåligt mående. Drogbruket eskalerade snabbt och missbruk/beroende var 

ett faktum.  

5.1 Missbrukets konsekvenser 
Samtliga respondenter beskriver att missbruket gav upphov till konsekvenser genom inre och 

yttre påfrestningar. Dessa varierar men kan exempelvis handla om dubbelliv, självvalt 

utanförskap, otillfredsställande skolgång, arbetsgång och bostadssituation samt existentiellt 

lidande och avsaknad av sammanhang.  

Alla missbruk är ju inte ett missbruk förrän det blir konsekvenser… och hur man väljer att se på det… 

för mig var ju att förlora körkortet en stor konsekvens eftersom jag försökte leva ett dubbelliv, se bra 

ut utåt… jobba och samtidigt missbruka… svårt att hålla en fasad utan körkort (Respondent 2) 

Dubbelliv var en central del för tre av respondenterna, där de beskrev komplexiteten med att 

exempelvis klara av skolan som gick spikrakt nedåt och samtidigt missbruka, vilket en av 

respondenterna vittnade om. Lösningen på detta blev ett tyngre missbruk eftersom 

respondenten då klarade av att fokusera bättre. En av respondenterna vittnade om att hela 

lönen gick till droger, och ljög för närstående om anledningen till detta och fick på så sätt 

närstående att betala räkningar och dylikt. För en annan respondent handlade det om att ljuga 

för närstående om orsaken till varför körkortet hade dragits in. Detta blev känslomässigt 

påfrestande och konsekvensen blev ett avståndstagande från sin närstående.  

Ja, man försökte ju stöta bort dom på nåt vis, man ville ju inte ha dom så nära. Jobbigare att ljuga om 

man ska umgås mycket med dom… det är ju lättare att inte ha så mycket kontakt (Respondent 1) 

Respondenternas känsla av dubbelliv går att härleda till Skårner (2012) som beskriver att 

drogmissbruk kan leda till att relationer med närstående går förlorade. Detta kan tolkas som 

respondenterna var rädda att såra sina närstående. Vidare menar Skårner att dubbellivet kan 

innebära att individen står mellan missbruksvärlden och ”det vanliga livet”. Detta var tydligt 

hos respondentera där de beskrev två olika världar som var svåra att förena med varandra 

vilket innebar stora påfrestningar hos dem, med svek och manipulationer.  
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En av respondenterna vittnade om motsatsen till dubbelliv, ett självvalt utanförskap, där 

droger, kriminalitet och destruktiva relationer upptog all tid och kraft istället för ett socialt 

accepterat liv på något plan.   

Det respondenterna vittnar om kan sammanfattas med konsekvenser, och ingår i 

förändringsprocessen, vilket Wiklund Gustin (2014) beskriver som ett steg mot att nå botten 

och vändpunkten. De har dock inte nått sin vändpunkt i detta skede, och har heller inte 

motivationen att bryta sitt missbruk utifrån att multivalensen, som Barth och Näsholm (2006) 

beskriver, är så stark. De söker även alternativ för att kunna fortsätta missbruka. De 

rättfärdigar sitt missbruk och gör vad som krävs för att omgivningen ska tro att de befinner sig 

på rätt spår. Detta gäller de tre respondenter som levde ett dubbelliv. 

Man sa ju saker för att det skulle låta bättre än vad det var för det finns ju alltid rättfärdigande för 

varför man missbrukar (Respondent 2). 

Vidare ser respondenterna inte heller några framtidsutsikter som drogfria, vilket gör att 

motivationen för att bli drogfri är svag. För att motivationen ska stärkas behöver människan se 

fördelar med att sluta missbruka, och därmed finna motivation genom detta. För den 

respondent som hade ett självvalt utanförskap fanns inte heller några framtidsutsikter, och 

saknade också motivation till en förändring. Alla respondenter vittnar om att de inte ville 

missbruka egentligen, men såg inga andra alternativ (jmf Jenner 1987; Kristiansen 2009). 

Jag har ju alltid känt att jag vill sluta egentligen (Respondent 1). 

Många känslomässiga komponenter spelar in när det gäller motivation och förändringsprocess 

och här blir det tydligt att ambivalensen, som är en del av multivalensen, fick ett övertag, till 

förmån för drogerna (jmf Barth & Näsholm, 2006). De hade en vilja att sluta, men det blev för 

känslomässigt påfrestande att tänka på någon annan utväg än att fortsätta missbruka.  

Det vart tungt… missbruket gjorde så jag inte kunde sköta jobb eller nånting liksom. Det tog liksom ett 

år efter gymnasiet och… allting började falla ihop och verkligen kollapsa, men jag tog inte tag i det 

då (Respondent 3).  

Ett naturligt inslag i förändringsprocessen är ambivalensen som innebär ett köpslående mellan 

tankar och argument. Detta kan ses som en konflikt inom personen själv. Att en människa vill 

vara harmonisk är naturligt vilket gör det förståeligt att det är lätt att falla tillbaka på gamla 

vanor och rutiner, i detta fall missbruket. I nuläget hade respondenterna inte nått till den punkt 

där ambivalensen blev en motivationsfaktor, utan var fortfarande en motståndsfaktor till en 

förändring mot ett drogfritt liv.  

Men så vart allt sämre och jag led mer av konsekvenser. Jag vart ju urfattig och bostadslös… min 

familj sa upp kontakten med mig och jag vart av med körkortet och hade inga vänner kvar… så jag 

mådde ju aldrig riktigt bra… Ensamheten också tänker jag, att alla bröt banden med en… det var nog 

det som verkligen ledde till att jag tog tag i något (Respondent 3) 

Det blev ju inte det där att jag bestämde mig om jag ville bli drogfri och leva på det här sättet, utan 

jag bestämde mig för att jag vill inte leva på det här sättet, alltså i det aktiva. Och det va ju efter… det 

tog slut med mitt ex… och så fick jag även en blodpropp i hjärnan… då va jag så pass trasig både 
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fysiskt och psykiskt. Det tog ju flera månader innan jag återhämtade mig så pass mycket att jag ens 

kunde ta tag i nånting (Respondent 4) 

Här vittnar alla respondenter i enlighet med Ebaugh (1988), om att de börjar känna situationen 

som ohållbar. De börjar ifrågasätta om de vill leva på detta sätt och det som började med en 

självmedicinering mot ett bättre mående har nu utbytts till ett existentiellt lidande. Situationen 

för respondenterna gav upphov till en enorm stress där den yttre fasaden började krackelera 

och allt fler konsekvenser tillstötte. Respondenterna tvivlade allt mer på sin nuvarande 

situation. De befann sig i en nedåtgående spiral, mot en botten, där vändpunkten var nära och 

således vägen ur sina missbruk, likt det Wiklund Gustin (2014); Kristiansen (2009) beskriver. 

Konsekvenser är således en betydande faktor för att en människa ska känna att denne behöver 

en förändring i sitt liv, en förändring mot ett drogfritt liv. Konsekvenser är nödvändigt för att 

en person ska känna en motivation att vilja förändra sin livssituation. Saknar individen insikt 

om sitt missbruk saknar denne således motivation till förändring. Sammanfattningsvis tolkas 

detta som att för en vändpunkt ska bli möjlig behövs negativa konsekvenser, annars finns 

ingen motivation att vilja förändra situationen.  

5.2 Vägen ur missbruk 
Respondenterna beskriver att vägen ur missbruk ser väldigt olika ut. Alla respondenter har 

tidigare provat öppenvårdsbehandlingar, utan resultat, där och då. Vändpunkten kan handla 

om en specifik händelse eller situation, men kan också innebära en process där flertalet 

vändpunkter tillsammans leder till en väg ur missbruket (jmf Forsberg 2009; Berglund 2007). 

Även specifika personer har spelat en betydande roll för samtliga respondenter. Vistelser på 

behandlingshem har haft en avgörande roll för alla respondenter, i deras process att uppnå 

drogfrihet.  Det var på behandlingshemmet som en stark motivation, önskan och förhoppning 

väcktes, i frågan att bli fri från sitt missbruk. Några respondenter beskriver villigheten, att de 

kunde ge upp där och då vilket blev en form av en kapitulation, som en betydelsefull faktor i 

deras väg att bli drogfri. 

På nåt sätt kunde jag ge upp där… sluta kämpa emot och liksom bara kunna böja på nacken… att 

tänka jamen kan ni ge mig hjälp så är jag villig att ta emot den hjälpen (Respondent 4) 

Jag va liksom villig att prova även om det… tog emot… Jag hade ganska länge en ganska stark vilja 

att sluta använda droger och så men jag hade nog liksom ingen villighet eller såg att jag behövde 

göra nåt annat, att liksom se en mening. Jag hade liksom en villighet i slutet, prova nånting 

annorlunda, göra något annorlunda och se vart de ledde (Respondent 3). 

För en annan respondent växte förändringsprocessen fram under behandlingshemstiden, där 

denne gick in i behandlingen med en tanke att söka till LARO, men som mer successivt 

började förändra sitt tankemönster. 

Jag bestämde mig nog aldrig, jag hade nog tanken när jag valde att åka på behandlingshemmet… att 

jag åker dit och stannar där en stund och sen skiter jag i det här och sen söker jag LARO, för om man 

tänker mitt i missbruket så är ju ändå LARO den enklaste utvägen som finns. Det är som att få 

fortsätta knarka så att… sen for jag iväg på behandlingshemmet och det va som ganska schysst så jag 

stannade där längre än jag behövde, inte alls tokigt… (Respondent 1) 
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Liknande resonemang förde en annan respondent som många gånger återkom till begreppet 

manipulation. Denne menade att missbrukstiden var ett ständigt manipulerande gentemot sin 

omgivning där prioritet ett var att få droger. När livet började krackelera och den yttre fasaden 

mer eller mindre hade rämnat bestämde respondenten sig för att söka in till LARO för att få 

droger gratis och att det skulle se ut som att det gick bra, och att denne var drogfri.  

Jag gjorde ju allt för att manipulera min kontaktperson på öppenvården för att jag skulle få komma 

med i LARO och få droger enkelt… Men läkaren satte stopp för han tyckte att jag skulle prova en 

annan behandlingsmetod innan, där har han ju verkligen hjälpt mig. Hade jag gått med i LARO och 

struntat i att fara på behandlingshemmet hade jag inte blivit av med mitt problem (Respondent 2). 

Detta tolkas som att vändpunkten kom när läkaren bedömde att LARO inte var ett alternativ i 

nuläget, utan att en behandlingshemsvistelse skulle provas som alternativ. Denna specifika 

händelse i kombination med de negativa konsekvenserna samt det faktum att 

behandlingspersonal kreativt och uthålligt försökte nå fram till en väldigt avstängd och 

negativt inställd person, ledde fram till respondentens vändpunkt (jmf Forsberg 2009). 

Läkaren går således i efterhand att se som en specifik betydelsefull person, likaså den 

behandlingshemspersonal som slutligen lyckades spräcka bubblan (jmf Berglund 2007). 

Respondenten fick upp ögonen för hur dennes dysfunktionella barndom hade präglat 

vuxenlivet, och de val som tagits. Respondenten återkommer ofta till att det inte finns någon 

anledning att missbruka om de bakomliggande problemen är lösta. Denna respondent, i likhet 

med övriga respondenter, vittnar om en viljestyrka vilket kan ses en personlig resurs som har 

betydelse när en människa ska förändra sig. Detta bekräftar von Greiff och Skogens (2011) 

som beskriver den egna viljan som en förutsättning för att förändringen ska vara permanent. 

Det handlar även om vikten uppleva den nya livsstilen som meningsfull, vilket alla 

respondenter vittnar om (jmf Neale, Nettleton & Pickering 2014).  

Jag hade inga pengar till mat eller nånting så jag la in mig på beroendeenheten… och när jag kom ut 

därifrån då va jag liksom redo att ta behandling… jag ringde till soc och sa att jag ville åka på 

behandlingshem för att jag var less och kände att det inte höll längre… en vecka senare fick jag tid 

och skulle åka iväg och det var när jag träffade min kontaktperson på behandlingshemmet som jag 

bestämde att det här ska jag ge ett 100 % ärligt försök (Respondent 3) 

Redan då respondenten beskriver sin situation och anledningen till inläggningen på 

beroendeenheten har respondenten börjat sin process att gå från en roll till en annan. Det 

handlar om att respondenten börjar tvivla, känner besvikelse och vantrivsel vilket genererar 

till ett sökande efter andra alternativ, och slutligen bestämmer sig för att bryta upp (jmf 

Ebaugh 1988). Respondenten är framme vid sin vändpunkt. Att vara framme vid sin 

vändpunkt är inte samma sak som att bestämma sig för att bli drogfri. Troligtvis, i detta fall, 

handlar det om en känsla om att det får vara nog. För att en livsstilsförändring ska kunna vara 

möjlig behövs förutsättningar för att ett nytt liv ska kunna byggas. Detta var möjligt på 

behandlingshemmet, och därmed är behandlingshemmets roll av största betydelse för den 

fortsatta vägen mot drogfrihet.  

Det är tydligt att individuell behandling är en viktig komponent då detta är något som alla 

respondenter har fått. De har exempelvis fått tillräcklig med tid, kreativa lösningar har prövats 



21 
 

för att komma individens inre närmare, samt få komma till ett ställe som man tror på. Att tro 

på behandling är en viktig förutsättning (jmf Blomqvist 2002). Likaså vad gäller rollprocesser, 

ser individen ingen fördel eller har förebilder som kan visa att det är ett alternativ, finns ingen 

anledning att vilja förändra sig. 

Rollutträdanden och rollförändring kan alla respondenter beskriva mer eller mindre tydligt. 

Gemensamt är att det går att skönja de första tvivlen, sökandet efter alternativ, vändpunkter 

samt slutligen, bygga nytt (jmf Ebaugh 1988). Vidare beskriver respondenten i citatet ovan 

kontaktpersonen på behandlingshemmet som en betydelsefull person. Detta kan ses utifrån 

processen att gå från en roll till en annan, men även vikten att det behövs finnas människor i 

ens omgivning som kan motivera till förändring (jmf Ebaugh 1988; Berglund 2007). När det 

gäller förändringsprocess och motivation är det viktigt att det finns personer som kan inge 

hopp samt visa på andra vägar, och inger förtroende. Att gå från ett sammanhang till en annat 

krävs även där, betydelsefulla personer, som kan vägleda en.  

Det flertalet respondenter vittnar om är vikten av behandlingshemstiden, och gemenskapen 

som fanns där. Sammanhang är något som alla människor eftersträvar, så även dessa personer, 

både före, under och efter sin missbrukstid. För att behandlingen ska vara lyckosam är det 

viktigt att nya arenor skapas. För några av respondenterna blir det extra tydligt när det handlar 

om nya sammanhang knutna till behandlingen, utifrån deras medverkan i NA.  

Jag gillade nog gemenskapen… lektioner på dagtid och roa sig själv på kvällen… På kvällen kunde vi 

ägna oss åt bollsport och lite NA-möten (Respondent 1) 

Att få komma in i tolvstegsprogrammet och börja gå på NA och AA möten liksom… att få se alla andra 

som… gått före. Jag tror inte att det hade funkat på nåt annat sätt för mig... Så det var nog helt 

avhängt på behandlingen.. Tack vare behandlingen som jag fick det att funka sen också… Jag hade 

AA och NA och nya vänner (Respondent 3) 

Jag kom i kontakt med både AA och NA redan vid första behandlingen… redan då gav det mig nån 

slags förståelse för varför mitt liv såg ut som det gjorde (Respondent 4) 

Vidare har alla respondenter efter behandlingsvistelserna genomfört öppenvårdsbehandlingar 

som haft olika betydelser för dem. De har fungerat som en brygga till ett liv utanför 

behandlingshemmet, och ett liv med nya sammanhang utanför behandlingshemmet.  

Självklart är det lättare när man åker iväg och vara drogfri, behandlingshemmet har ju hjälpt mest 

men sen gick jag ju efter när jag kom hem och det va ju skönt och en trygghet. Jag gick på 

öppenvården ett och ett halvt år efter behandlingen och vi valde att avsluta när jag kom dit och satt 

och pratade om sport i en och en halv timme… då kändes det ju kanske onödigt (Respondent 1) 

Det blir tydligt att respondenterna inte bara behöver tillräcklig tid på behandlingshemmet, 

utan även efter. Det handlar om ett brobyggande även här, om dåtid, nutid och framtid, som är 

en viktig förutsättning för att en framtid ska kunna ses (jmf Blomqvist 2012a). Motivation 

handlar om att den enskilde behöver erkänna sina problem och känner sig optimistisk inför 

lösningar på det problemet. Det kan således handla om motivation direkt förknippat till att 

hålla sig drogfri, men även indirekt finna motivation att finna lösningar på problem som är 
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indirekt kopplat till det gamla missbrukslivet. En respondent berättar om vikten av att få 

diskutera, övas och utsättas för olika problem som var relaterade till tankar och känslor som 

kunde härledas till det gamla livet. Här hade öppenvårdsbehandling en betydande roll utifrån 

att denne fick stöd och peppning att kunna utsätta sig för otrygga situationer.  

Jag va ju livrädd att gå på stan, jag trodde att nån skulle hoppa på mig och kniva mig i ryggen. Jag 

litade inte på människor… och det fick jag jobba jättehårt med på öppenvården… jamen tvinga mig ut 

och sätta mig med ryggen mot dörren på ett fik (Respondent 2) 

För denna respondent är det tydligt att öppenvårdspersonalen hade en betydande roll i att 

finna hanteringsstrategier i vardagen. Att betydelsefulla personer behövs är tydligt, och det 

kan se väldigt olika ut. För en annan respondent handlar det om att denne fick snabb respons 

av sin kontaktperson på socialtjänsten och fick åka iväg på behandlingshemmet där denne 

träffade ytterligare en betydelsefull person som blev dennes kontaktperson där. En respondent 

vittnade om en betydelsefull person som funnits med sedan tiden innan missbruket. Det var en 

person som arbetade som fritidsledare på en ungdomsgård (jmf Berglund 2007).  

Han har som uppfostrat mig, jag va ju mer där än jag var på skolan… vi delade samma intressen och 

han har ju som tagit hand om mig (Respondent 2) 

Denna betydelsefulla person hade även en betydande roll efter behandlingen, då han 

fungerade som ett viktigt stöd. 

Det blir tydligt att vändpunkter och vägar ur missbruk ser väldigt olika ut. Dock är ett 

gemensamt drag att behandling och specifika personer, situationer och händelser har påverkat 

denna väg i olika riktningar. Huvudriktningen är dock detsamma för samtliga respondenter, 

att de upplevt en känsla av att ”nu får det fan vara nog”. De värdesätter sig själva som 

avgörande personer för sin drogfrihet och var de befinner sig idag. 

5.3 Motivationsfaktorer för bibehållen drogfrihet 
Vad som motiverar respondenterna till en bibehållen drogfrihet ser olika ut, men gemensamt 

är att det snarare handlar om inre värderingar och värden än materiella ting. Samtliga 

respondenter beskriver dock vikten av att lägga det gamla livet bakom sig för att kunna gå 

vidare. 

Från början är det kanske en villighet att ja, jamen jag vill förändras, hjälp mig. Och så tar man den 

hjälpen man blir erbjuden. Sen har det ju som blivit en drivkraft, att jag vill ännu längre fram… då 

var det ju primära att få bort drogerna, men nu är det ju liksom att få ett liv (Respondent 4) 

Motivation sker i individens inre och växer fram mot ett specifikt mål. Att få ur drogerna ur 

kroppen kan ses som ett delmål där huvudmålet växer fram, att våga hoppas och tro på en 

förändring där hela livet har tagit en helt annan riktning. Detta kräver mod vittnar en 

respondent om. För att detta ska vara möjligt behöver individer se resurser inom sig själv. 

Talanger, intressen och egenskaper kan bli resurser när de kommit upp i ljuset och bli verkliga 

motivationsfaktorer samt en brygga över till ett sammanhang där det föds nya mål och 

riktningar med livet. Från början kunde det handla om tron att komma ut och våga sitta själv 

på ett fik för att nu drömma om helt andra saker. Samtliga respondenter har en vilja att nå 
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längre vilket kan ses som en viktig drivkraft för att bibehålla drogfrihet (jmf Jenner 1987; von 

Greiff & Skogens 2011).  

Samtliga respondenter beskriver att socialt nätverk och gemenskap är betydande faktorer för 

bibehållen drogfrihet. Detta kan se ut på olika sätt men gemensamt för alla är att någon form 

av sysselsättning kom till stånd i samband med utskrivning från behandlingshemmet.  

Alla behöver ett socialt liv, kommer man inte ut och få träffa människor då trillar man ju dit, så sitter 

man där som från början… jag började ju praktik när jag kom ut från behandlingen (Respondent 1) 

För jag började ju plugga och det gjorde ju att jag kunde komma i kontakt med det vanliga 

samhället… lära sig leva som en vanlig människa, umgås med människor som inte haft missbruk men 

ändå känner man att man passar in. Och att ha ett syfte överhuvudtaget tror jag är jätteviktigt 

(Respondent 4) 

Det är ju inge roligt att inte vara anställningsbar eller arbetslös eller att inte kunna försörja sig 

själv… det är ju vedervärdigt… det har ju vart målet litegrann för mig också… att bli en sådan här 

funktionell människa och medborgare… det är väl ett sätt att vara i gemenskap och inte vara i 

utanförskap…(Respondent 3) 

De upplever meningsfullhet i vardagen och engagerar sig i betydelsefulla aktiviteter.  

Delaktigheten i ett sammanhang tillsammans med övriga medborgare är betydelsefulla 

faktorer, att få vara en del i samhället med arbete, skola och familj är drivkrafter nu och 

framåt för att kunna bibehålla drogfriheten (jmf Skårner 2012; Kristiansen 2009).  

Vidare beskriver respondenterna vikten av att ha stöd från närstående eller andra 

betydelsefulla personer och självhjälpsgrupper för att bibehålla sin drogfrihet.  

Jag har ju som varit återkommande till både NA och AA… sen jag blev drogfri har det haft jättestor 

betydelse… Att jag kan jobba med mitt missbruk i princip dagligen… och bara det att det är andra 

som varit i samma situation… och jag behöver inte gå via nån som ska bevilja någon hjälp till mig 

utan det är frivilligt. Jag kan gå dit och så finns det folk där och så får jag hjälp och så får jag även 

hjälpa andra (Respondent 4) 

… väldigt mycket framförallt att hjälpa andra också. Att få ge av det man fått själv liksom. Det är 

liksom det som hjälpt mig… för mig är det ju 100 % avhållsamhet från allt sinnesförändrande… Den 

viktigaste byggsten är ju AA liksom… Självhjälpsgrupper och behandlingshemmet är nyckeln, det är 

det som har löst allting liksom (Respondent 3) 

Hos respondenterna är det viktigt att skapa nya relationer, samt kunna hantera resterna från 

sin tidigare roll, likt det Ebaugh (1988) beskriver. Det är viktigt att få bekräftelse för den roll 

personen har idag. För att bibehålla sin drogfrihet är av det yttersta vikt att livet som drogfri 

innehåller positiva incitament. Detta behövs för att motivationen ska kvarstå. Att befinna sig i 

ett sammanhang är en sådan motivationsfaktor eftersom respondenterna vittnar om vikten av 

mellanmänskliga möten till förmån för det materiella. De två andra respondenterna vittnar om 

att AA och NA hade betydande roll under behandlingshemstiden, men inte därefter. De har 

istället hittat annat betydelsefullt stöd för att bibehålla sin drogfrihet. De beskriver det viktiga 

stödet från familjen, som även fungerar som en motivationsfaktor för att fortsätta blicka 
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framåt. En respondent beskriver detta tydligt, hur denne väger för- och nackdelarna, en så 

kallad konsekvensanalys, med att fortsätta vara drogfri eller börja om att missbruka igen.  

... ännu lättare när man fick barn, då blev det ju som ännu mer att kämpa för (Respondent 1) 

… min sambo har varit ett viktigt stöd… där har jag ju mycket att förlora, min familj, om jag börjar 

om att missbruka. Arbete och körkort kan man ju klara sig utan, men inte familjen (Respondent 2) 

Vidare beskriver respondenterna olika egenskaper som de menar är viktiga för dem för att 

bibehålla sin drogfrihet. Samtliga menar att vilja och viljestyrka är betydande komponenter 

där de lyfter fram sig själva som ansvariga för att de är drogfria idag. Vidare beskriver 

respondenterna en drivenhet, där det är viktigt med nya mål framåt. Detta ser Feigin och Sapir 

(2005) som en betydelsefull faktor för att bibehålla drogfrihet.  

Ja, dels min viljestyrka och sen, alltså driftigheten. Har det inte funkat har jag hittat ett sätt… att 

alltid hitta en lösning på saker och ting… men sen har det ju som inte funnits nåt alternativ heller… 

om jag har sett att dom här sakerna behöver jag göra för att jag ska kunna fortsätta vara drogfri, då 

har det som inte funnits nåt alternativ att inte göra dom här sakerna, för min absoluta vilja är ju att 

fortsätta vara drogfri (Respondent 4) 

Ja men jag provade nåt annorlunda och så ledde det till jättebra saker på grund av att det va jättebra 

människor som vägledde mig och sa ”jamen gör så här” och så gjorde jag så och då hände något 

bra… jamen jag lyssnade väldigt mycket (Respondent 3) 

Det är ju väldigt individuellt, men om en individ ska bli drogfri måste det ju finnas en vilja och sedan 

beror det på typen av missbruk, bakomliggande orsaker psykiskt… Nå personliga botten för att inse 

att nåt är fel, och viljan (Respondent 2) 

Ja jag är ju självklart lite tjurig, det säger jag inget om… Viljestyrkan finns ju där (Respondent 1) 

Detta är en av kärnpunkterna vad gäller motivationen, den inre drivkraften. Motivation 

handlar om egenskaper som behöver ställas mot ett specifikt mål, likt det Jenner (1987) 

beskriver. I detta fall är det specifika målet att bibehålla sin drogfrihet. Därmed är det tydligt 

hur motivationen uppstår i relation till det sociala och samhälleliga sammanhang som 

individen befinner sig i, vilket är en betydelsefull faktor för bibehållen drogfrihet. Vilken 

kontext det rör sig om är inte det viktiga, utan det centrala är att det finns en kontext. Inre och 

yttre faktorer som exempelvis drivenhet, uthållighet och en förmåga att lösa problem samt 

stöd från närstående och andra betydelsefulla personer leder till att det blir lättare för 

respondenterna att hantera de krav som livet ställer. Några respondenter beskriver vikten av 

att ha rutiner och struktur runt om sig för att få livet att gå ihop. Detta fungerar som en 

grundpelare, att ha något att falla tillbaka på. De har kommit till insikt om vad de behöver och 

hur de ska förhålla sig till det. Självförverkligande beskriver alla respondenter, som en viktig 

faktor, mer eller mindre. De har alla ett fungerande liv som de är nöjda över, visst kan de vilja 

ha sitt liv annorlunda men i frågan om drogfrihet är alla eniga, att de är nöjd med sin situation 

och vill verkligen inte tillbaka till sitt gamla liv. 
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6. DISKUSSION 

Vid denna studies början fanns en intention och vilja att undersöka individens egna resurser 

och förmågor samt andra betydelsefulla motivationsfaktorer när det handlar om att finna 

vägar ur ett opiatmissbruk och därmed leva ett liv som drogfri. Enligt Blomqvist (2002); 

Berglund (2007) fokuserar forskning på mätbara resultat vad gäller behandling. Det finns en 

risk att individuella egenskaper tappas bort och att behandlare mer eller mindre blir skyldiga 

att följa evidensbaserade metoder, trots att det finns individer som tillfrisknat från 

opiatmissbruk genom substansfria behandlingar. Svensson (2012) menar att det finns 

motsättningar mellan olika behandlingsmodeller. Detta beror på de olika ståndpunkterna som 

forskare är influerade av, samt kravet på evidens. Här ser författarna svårigheter, hur kan man 

mäta individuella faktorer när det finns ett krav på att studier ska vara av kontrollerande 

karaktär? Som Svensson (2012) beskriver, är det lätt att mäta effekten av en tablett, desto 

svårare blir detta när det handlar om en individs process. Av denna anledning såg författarna 

ett behov av att studera detta ämne närmare, utan att för den skull ta ställning för eller emot 

LARO. Följaktligen blev syftet med studien att nå en ökad kunskap och förståelse om vilka 

faktorer som kan vara betydelsefulla för individen i sin process att uppnå och bibehålla 

drogfrihet från opiatmissbruk. Frågeställningarna handlade om de kunde finnas specifika 

händelser, personer eller situationer som spelat en betydande roll i vändpunkten, om individen 

genomgått behandling som varit betydelsefull i processen att uppnå drogfrihet, samt om det 

kunde finnas inre och yttre motivationsfaktorer som varit betydande.  

6.1 Sammanfattande slutsatser  
Författarna anser att studiens syfte och frågeställningar är besvarade. Studiens slutsatser är att 

konsekvenser kan ses som betydelsefulla faktorer för att en individ ska genomgå en 

förändring och uppnå samt bibehålla drogfrihet. Utan konsekvenser finns ingen motivation att 

vilja förändra sitt beteende. Vidare slutsatser är att det finns specifika händelser, personer och 

situationer som har spelat en betydande roll i respondenternas vändpunkter. De ser även sig 

själva som betydelsefulla personer i processen att bli drogfri, då de hade ett eget ansvar att 

göra det valet. De menar även att betydelsefulla personer inte bara har spelat en roll i 

vändpunkterna, utan har funnits som ett viktigt stöd efter behandlingshemsvistelserna. 

Författarna drar även slutsatsen att behandlingshemsvistelserna varit betydande situationer 

och händelser i individernas vändpunkter. Bakomliggande problem bearbetades och de fick 

med sig strategier att hantera livets innehåll, samt en förståelse över varför livet blivit som de 

blev. De fick möjlighet att börja bygga ett liv på nytt. En ytterligare slutsats är att det behövs 

både inre och yttre motivationsfaktorer för att kunna bibehålla drogfriheten. Det kan 

exempelvis handla om vilja som egenskap och ett socialt nätverk. Vikten av sammanhanget är 

även central del. Studiens sammanfattande slutsats är att det finns många faktorer, både inre 

och yttre, som kan vara betydelsefulla i en individs väg ur ett opiatmissbruk. Då hela 

processen sker i en växelverkan mellan individen och dennes kontext, är det dock svårt att 

säga vilka faktorer som har haft mest betydelse utan det verkar vara hela sammanhanget som 

avgör resultatet.  
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6.2 Vändpunkten 
Det är svårt att säga när den specifika vändpunkten infann sig hos respondenterna, eftersom 

det verkade finnas flera vändpunkter som ledde fram till den avgörande vändpunkten mot ett 

liv i drogfrihet. Liknade resultat kom fram i Forsbergs (2009) studie som förklarar att olika 

faser löper parallellt med varandra där situationer, personer och händelser samspelar i en 

komplex förändringsprocess. Följaktligen kan det vara svårt att säga vad som egentligen är 

vändpunkten och inte, speciellt där och då. Det kan vara av yttersta vikt att få ökad kunskap 

om detta område utifrån att det kan vara användbara kunskapsområden inom socialt arbete. I 

det sociala arbetet sker många möten med människor som har nått olika former av 

vändpunkter i sina liv. De kan då vara viktigt att ha kännedom att vändpunkten inte är något 

statiskt, utan hör till en personlig process där olika förhållanden avlöser varandra. 

Vidare hävdar Wiklund Gustin (2014) att nå botten är en förutsättning för att en individ ska 

bli från sitt missbruk, där konsekvenserna blev övermäktiga och en förändring var nödvändig. 

Dock menar Kristiansen (2009) att för vissa personer blev det mer en process mot en 

drogfrihet där narkotikan miste sin betydelse. I denna studie är det en kombination av dessa 

förklaringar anser författarna. Respondenterna nådde en botten där konsekvenserna tagit över 

hand, sedan började processen mot ett drogfritt liv. Narkotikan byttes ut mot andra värden och 

bakomliggande problem bearbetades. När respondenterna åkte iväg på behandlingshemmen 

hade de inte ett uttalat syfte att bli drogfria, utan snarare sökte de lindring i en plågsam 

livssituation, precis som Blomqvist (2002) beskriver. Författarna ser det som att det är 

betydelsefullt för individen och samhället att fånga upp personer när de är på botten, och ha 

en förståelse för att tankar om ett drogfritt liv inte är det primära, utan att motivation till ett 

drogfritt liv behöver få växa fram, i en förändringsprocess. Detta ser författarna som en viktig 

slutsats att ta med sig i det sociala arbetet. 

Vidare var ett av studiens resultat att samtliga respondenter hade upplevt att det funnits 

betydelsefulla personer i deras väg mot drogfrihet, inte bara vid deras vändpunkter. Detta 

visar på att det är viktigt att det finns ett nätverk runt om individerna, samt att personer ute i 

samhället kan bli betydelsefulla utan att vara medvetna om det. Respondenten som hade en 

fritidsledare som betydelsefull person menade att denne hade engagerat sig på ett speciellt 

sätt. Detta bekräftar även Berglund (2007) som påpekar vikten av att se att betydelsen av det 

sociala nätverket. I socialt arbete är det viktigt att kartlägga individers nätverk samt intressen 

eftersom det kan fungera som en språngbräda ut i ett sammanhang och därmed får individerna 

stärka sina nya identiteter. Delaktighet och sammanhang är av yttersta vikt. En viktig lärdom 

som författarna tar med sig, är att individer bör beredas möjlighet att få tillgång till nya 

sammanhang. Det kan exempelvis handla om allt från sysselsättning, arbete, skola och bistånd 

till aktiviteter. Respondenterna beskriver detta i underliggande ton när de pratar om vikten att 

bli accepterad i samhället, känna sig som fullvärdiga medborgare där nya framtidsplaner finns 

i sikte. Vidare visade studiens resultat att AA och NA var betydelsefullt för alla respondenter 

till en början, men för två av dem är NA och AA mycket betydelsefullt än idag. Precis som 

Scherbaum och Specka (2008) samt Forsberg (2009) menar i sin forskning, är viktiga 

personliga relationer en betydelsefull faktor, däribland självhjälpsgrupper. 
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6.3 Behandlingens betydelse 
Alla respondenter menar att behandlingar spelat en viktig roll, främst 

behandlingshemsvistelsen. Detta kan möjligtvis gå att förklara utifrån det Blomqvist (2002) 

diskuterar gällande känslan av samvaro under behandlingshemstiden, samt möjligheten att 

förändra sitt liv på flera plan. En etablerad relation med en behandlare var ett viktigt inslag, 

samt vikten av individualitet. Författarna anser att detta är av yttersta vikt, dels eftersom 

respondenterna beskrivit detta som en viktig faktor, dels eftersom författarna anser att 

missbruket många gånger får ta över bilden av hur personen som har missbruket är. Det är lätt 

att stirra sig blind på åtgärder som är direkt riktade mot missbruket och därmed riskeras 

helheten att gå förlorad. Inom socialt arbete är det betydelsefullt att förstå att det inte bara 

handlar om beviljningar av behandlingshem, utan även betydelsen av att det finns ett 

fungerande nätverk med ett batteri av olika stödåtgärder när individen har avslutat sin 

behandling. Kristiansen (2009) belyser vikten av att saker och ting infaller samtidigt för 

individen, exempelvis bli drogfri, få bostad och ordnad ekonomi. Det handlar om att arbeta 

multidimensionellt där både inre och yttre faktorer stärks. Här är det viktigt att ta fasta på sista 

fasen i Ebaughs (1988) teori om att bygga nytt. Det handlar om att ge dem verktyg att hantera 

det som varit, och att hjälpa dem bygga upp en ny identitet. Utifrån det kan en längtan hos 

individen växa fram, likt det respondenterna vittnar om. Detta är ytterligare ett exempel på 

vikten av vad som kan göras på en individuell och en samhällelig nivå gällande socialt arbete. 

Denna fråga lyfts även av Forsberg (2009) som menar att stödet kan kombineras på olika sätt 

beroende på var individen befinner sig i sin förändringsprocess. Att respondenterna ser sig 

själva som ansvariga för sin drogfrihet ses som en framgångsfaktor vilket går att ses i studien 

av Feigin och Sapir (2005). Detta beskriver respondenterna och menar att utan dem själva 

hade de inte blivit drogfria, samtidigt beskriver de vikten av att andra personer i deras 

omgivning, såväl professionella som privata kontakter, har varit betydelsefulla i deras väg 

mot drogfrihet.  

För att en individ ska kunna bibehålla sin drogfrihet är det betydelsefullt att denne känner en 

framtidstro. Även om respondenterna inte vittnar om MI, drar författarna paralleller till att MI 

har förts omkring mål och prioriteringar. Författarna tänker att det är nödvändigt att inte 

underskatta behandlarens roll till klienten, så kallad allians. Kristiansen (2009) beskriver 

vikten av interaktionen mellan behandlare och klient för goda behandlingsresultat. Flertalet av 

respondenterna beskriver en tillitsfull relation till sina behandlare där de blivit bekräftade av 

dessa och fått strategier vidare. Utifrån trenden som Svensson (2014) diskuterar, gällande det 

faktum att individer med ett opiatmissbruk kan nekas annan behandling än LARO, ser 

författarna ett problem. Detta utifrån respondenternas berättelser om vikten av allians samt 

vad Kristiansen skriver gällande detta. Problemet blir att den tillitsfulla relationen riskeras att 

utebli utifrån att individen inte känner tilltro till behandlingen. Följaktligen anser författarna 

att det är av yttersta vikt att individerna själva ska få vara med och påverka valet av 

behandling. Detta skulle innebära vinster, både på individuell och på samhällelig nivå.  

En intressant upptäckt som författarna såg i studien var att motivation och önskan om ett 

annat liv kom till på behandlingshemmet och här kan en fara enligt författarna ses ur ett 

samhällsperspektiv. I dagens samhälle ligger fokus på evidens som högsta prioritet, i likhet 
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med det Blomqvist (2002); Berglund (2007) diskuterar. Detta ska inte underskattas, dock kan 

det vara rimligt att till viss del ifrågasättas då ett par av studiens respondenter hade som mål 

att fortsätta missbruka på laglig väg via LARO. Deras vändpunkter kom när de nekades detta. 

Ur ett samhällsperspektiv är det således betydelsefullt att se hela människan och oavsett 

behandling i LARO eller inte är det viktigt att se till hela människan och dennes behov och 

situation samt sträva efter att de som blir drogfria får höra till ett sammanhang. 

6.4 Inre och yttre motivationsfaktorer 
Motivationsfaktorer kan se olika ut, dock är det en förutsättning att individen har något att 

bättre att tacka ja till för att långsiktigt kunna avhålla sig från droger, likt det Blomqvist 

(2002) beskriver. Vidare menade respondenterna att inre värden hade större betydelse än 

materiella värden. Samtidigt ser författarna att det är svårt att dra klara linjer mellan dessa, 

utifrån att respondenterna beskriver ett stort värde av att ha ett arbete. Detta kan tolkas som att 

det är behovet av delaktighet och en känsla av att tillhöra ett sammanhang som är drivkraften. 

Enligt Neale, Nettleton och Pickering (2014) handlar tillfrisknande från opiatmissbruk om att 

förändringar behöver göras på individens alla olika plan. Detta resultat går även att se i denna 

studie, där respondenterna menar att de nu lever helt andra liv. För att en individ ska kunna 

leva ett drogfritt liv är det av yttersta vikt att det nya livet upplevs som meningsfullt.  

En annan viktig ögonöppnare för författarna är att det ofta talas om vikten av motivation i 

förändringsarbete. Motivation är ingen egen ö utan samverkar med andra faktorer där det 

krävs både mod och skicklighet för både den enskilde men även dennes omgivning, precis 

som Feigin och Sapir (2005) beskriver. De menar att motivation inte är en tillräcklig lösning 

för att uppnå drogfrihet utan individen måste uppleva ett sammanhang. Detta blev tydligt hos 

respondenterna som flera gånger återkom till ord som gemenskap och sammanhang. Här 

handlar det även om stöd från närstående eller andra betydelsefulla personer eller 

självhjälpsgrupper. Vidare är det viktigt att komma ihåg att motivation är en färskvara som 

enligt Kristiansen (2009) kan pendla upp och ned. Bland annat är den kopplad till hur 

individens möjligheter att etablera sig i samhället utanför narkotikakretsarna. Åter igen, ses 

vikten av sammanhanget, att individen får vara en del av ett sammanhang där denne känner 

gemenskap och acceptans. Författarna ser dessa respondenters vilja att vara en del av något 

större som en betydelsefull faktor gällande detta. Någonstans handlar det om vad dessa 

individer har att förlora om de inte fortsätter vara drogfria. Således är grundpelaren vad gäller 

detta, att individer får möjlighet att bygga nytt, likt Ebaughs rollteori. Det spelar ingen roll om 

individen har motivation och en vilja att förändras om detta inte möjliggörs genom nya 

arenor. Här har socialt arbete en viktig roll, att erbjuda dessa individer möjligheter att komma 

tillbaka till ett drogfritt liv.  

6.5 Studiens begränsningar och förtjänster 
Denna studie har god relevans för det sociala arbetet. Den visar på betydelsefulla faktorer i 

individens process att uppnå och bibehålla drogfrihet från opiatmissbruk. Denna studie kan 

vara till god hjälp att inspirera individer i sin väg mot ett drogfritt liv, oavsett vilken typ av 

behandling de väljer. Detta kan även inspirera socialt arbete gällande individers 

framgångsfaktorer. Gällande studiens begränsningar går generaliserbarheten att ifrågasätta. 
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Dock var detta inte studiens syfte från början. Vidare är författarna medvetna om att all 

litteratur inte fokuserar på opiatmissbruk. Dock anser författarna att detta är applicerbart på 

denna studie utifrån att ett missbruk är ett missbruk där konsekvenser oftast behövs för att en 

individ ska vilja genomgå en förändring. Vidare anser författarna att motivation behövs i alla 

förändringsprocesser, likaså handlar det om rollförändring oavsett substansen som 

missbrukats, att gå från missbrukare till icke missbrukare. Författarna är även medvetna om 

problematiken angående evidensbaserad behandling, vilket även det har diskuterats. En 

förtjänst med denna studie är att författarna har kommit fram till att det finns behov av mer 

forskning gällande framgångsfaktorer och inre processen vid vägar ur ett missbruk. Detta för 

att individer ska kunna uppnå och bibehålla ett drogfritt liv samt att den egnes resurser och 

förmågor tillvaratas.  

6.6 Slutord 
Med tanke på att forskning gärna fokuserar på behandlingars effekt snarare än friskprocesser 

och individens egna möjligheter att uppnå drogfrihet såg författarna ett behov av att studera 

detta fenomen närmare. Utifrån att läkemedelsbehandling vid opiatberoende har en 

framträdande roll vad gäller behandlingsmetoder vid opiatmissbruk fanns intresset av att 

studera individer som blivit drogfria utan denna typ av behandling. Författarna upplever att vi 

lever i en tid där kravet på evidens har en särställning där det är lätt att mäta effekterna av 

läkemedel. Risken författarna ser är att individer med opiatmissbruk mer eller mindre kan 

tvingas in i en läkemedelsbehandling utifrån att det är en rekommenderad behandling enligt 

Socialstyrelsen. Problemet med detta är bland annat att den enskilde individen och socialt 

arbete får en mindre betydelsefull roll till förmån för evidens. Författarna har med denna 

studie visat att enskilda individer styr sin egen drogfrihet utifrån sina egna förutsättningar. 

Detta handlar dels om personliga egenskaper, dels om kontexten där socialarbetaren kan ha en 

betydande roll. Det författarna bär med sig är att individer med opiatmissbruk kan hitta olika 

vägar ur detta för att uppnå och bibehålla drogfrihet. Således är det av yttersta vikt att se till 

varje individ, vad denne vill och behöver utifrån ett professionellt perspektiv. Det handlar om 

att lita på socialarbetarens förmåga att kunna tillgodose en individs behov av hjälp i samråd 

med klienten, så att denne blir en del av samhället.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Tema 1. Vägen in och tiden i drogmissbruket 

Kan du beskriva din väg in i drogmissbruket? 

Hur gammal var du när du började? 

Hur gammal är du nu? 

Vad var det som gjorde att din huvuddrog blev opiater och hur länge missbrukade du detta? 

Kan du beskriva hur ditt liv såg i det aktiva missbruket? 

Kan du beskriva din drogkarriär? (T.ex. hur många gånger har du slutat, börjat om etc?) 

Vilka konsekvenser ledde drogmissbruket till? 

Kan du beskriva ditt mående under denna period? 

Tema 2. Vändpunkten och vägen ur drogmissbruket 

Har det funnits någon specifik händelse, person eller situation som var avgörande för 

dig i din väg att uppnå drogfrihet? 

Vad innebär drogfrihet för dig? (Alkohol, narkotika, koffein, internetdroger etc.).  

Hur gick det till när du bestämde dig för att bli drogfri och kunde bibehålla den?  

Vad hände då? Kan du beskriva den närmsta tiden efter det?  

Hur länge har du varit drogfri?  

Har du genomgått någon eller några behandling/behandlingar?  

 Hur kom du i kontakt med behandlingen/behandlingarna? Fick du själv välja behandling? 

Slutna/öppna behandlingar? Frivilliga, tvång eller hot om tvång? 

Vilken typ av behandlingar har du gjort? (MI, mindfulness, psykoterapi, tolvstegsprogram, 

läkemedelsbehandling) 

Vilken professionellt stöd har du haft? 

I vilken utsträckning har någon behandling varit betydelsefull? Vilken? Hur? 

Har du varit med i någon självhjälpsgrupp? Om ja, vad har den betytt för dig? 

Tema 3. Betydelsefulla faktorer för bibehållen drogfrihet 

Har det funnits faktorer som varit viktiga för dig i din process att bli drogfri och att 

bibehålla din drogfrihet? 



 
 

Yttre faktorer - körkort, familj och släkt, boende, nätverk, arbete, studier, sjukdom, dödsfall, 

självhjälpsgrupper, socialt fritidsliv, tolerant miljö för mångfald. 

Inre faktorer - hobby och intressen, färdigheter (talang på ex sjunga, fotboll), temperament, 

känslokontroll, mentaliseringsförmåga (att förstå hur sitt beteende påverkar andra, sätta sig in 

i andras känslor), viljestyrka, handlingskraft, nyfikenhet, kreativitet.  

Vem anser du bär för ansvaret för att du är drogfri idag? 

Om du skulle nämna framgångsfaktorer som du anser är viktiga för att uppnå 

drogfrihet, vilka skulle de vara? 

Avslutningsvis, hur ser ditt liv ut idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. Ansvarsfördelning 

Författarna har haft som ambition att detta arbete har varit ett gemensamt projekt. Detta har 

inneburit att denna studie har kommit till genom en gemensam process där delaktighet från 

båda har varit målet. Författarna har till stor del samarbetat med dokumentet tillsammans för 

att få en enhetlighet och tillförlitlighet i studien samt att båda känt sig tillfredsställda med 

innehållet. Detta innebär att båda författarna har tagit gemensamt ansvar för studien. Ansvaret 

har delats lika under arbetets gång där författarna tillsammans diskuterat, reflekterat och 

skrivit inledning, syfte och frågeställningar. Vidare har metodkapitlet och teoridelen 

utarbetats tillsammans, likaså resultat, analys och diskussionskapitlet. Större delen av 

forskningsöversikten samt hela referenslistan har dock Gabriella Nilsson haft huvudansvar 

över. Vidare har intervjuguide och intervjuer gemensamt utförts. Vad gäller transkribering av 

intervjuer transkriberades två var. Kodning, kategorisering och tematisering utfördes 

gemensamt. Gällande arbetets disposition, rubriksättning och layout har ett gemensamt ansvar 

tagits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. Informationsbrev  

Hej! 

Vi vill börja med att tacka er för att ni vill ställa upp i vår studie. Här kommer viktig 

information att ta del av innan det är dags för intervjuerna. 

 Vi läser termin 6 på socionomprogrammet vid Umeå universitet och denna studie är vårt 

examensarbete. Syftet med studien är att nå en ökad kunskap och förståelse om vilka 

framgångsfaktorer som kan vara betydelsefulla för individen i sin process att uppnå drogfrihet 

från sitt opiatmissbruk/beroende.  

Intervjuerna kommer ta ungefär 90 min och sker enligt den tid och plats som vi kommit 

överens om. Dessa kommer att spelas in för att underlätta sammanställningen av materialet. 

Det är bara vi som skriver uppsatsen som kommer ha tillgång till intervjumaterialet, i samråd 

med vår handledare. Inspelningarna kommer att raderas när uppsatsen är färdigskriven.  

Alla deltagare är helt anonyma. Namn och andra känsliga uppgifter som kan göra att er 

anonymitet inte kan garanteras kommer att raderas. Det är även frivilligt att delta i denna 

studie och ni kan avbryta er medverkan när ni vill, dock senast fram till 15 april, då uppsatsen 

ska vara inlämnad till vår institution den 21 april.  

När uppsatsen är färdigskriven och godkänd kommer den publiceras på DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet) vilket innebär att den även kan återfinnas vid olika sökmotorer på 

internet. Den kommer även att lämnas till bland annat Socialtjänsten och Beroendeenheten. 

Om ni är intresserade kommer ni få ett varsitt exemplar av vår uppsats när den är färdig.  

Har ni några funderingar är ni välkomna att höra av er till oss. 

Med vänlig hälsning, 

Gabriella Nilsson 

gani0004@student.umu.se 

070-*** ** ** 

Johanna Lundgren 

jolu0110@student.umu.se 

070- *** ** **  

Handledare: 

Tommy Andersson 

tommy.andersson@socw.umu.se 

090- *** ** ** 
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Bilaga 4. Kodningsmall        

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

existentiellt lidande, avsaknad av 

sammanhang, tappa greppet, lögner, 

manipulation, närståendes oro, självvalt 

utanförskap, nedsatt hälsa, destruktiva 

relationer, försakelse av intressen, 

dubbelliv, rättfärdiga missbruket, 

ambivalens, kris 

 otillfredsställande skolgång, arbetsgång, 

bostadssituation, social och ekonomisk 

utsatthet, problem med rättvisa, 

sjukdom, yttre fasad rämnar, 

stigmatisering, dubbelliv, närståendes 

medberoende, kris 

 

 

Inre påfrestningar  

 

Yttre påfrestningar 

 

Missbrukets 

konsekvenser  

vägskäl, personlig botten, bubblan 

spräcks, ingen utväg, kapitulation, 

konsekvenser, förändringsprocess, nu 

eller aldrig, ärlig chans, droguppgörelse, 

trängd, vändpunkt behandlingshem, 

vändpunkt LARO, resultatslösa 

öppenvårdsinsatser, avgiftningar, flera 

vändpunkter, sig själv som betydelsefull 

person, tillit till betydelsefull person, 

uthålliga kreativa 

behandlingsassistenter 

 
individuell flexibel behandling, 

delaktighet, kämpa för egenvald 

behandling, sedd som individ, 

gemenskap och sammanhang, tro på 

behandling, behandling lade grund, 

slutföra och lyckas, tillit till betydelsefull 

person, förändringsprocess 

behandlingshemmet, 12-steg och KBT, 

anhörigvecka, omlärande 

beteendemönster, kommunala och 

privata insatser, AA/NA, tillräcklig tid, 

miljöombyte, insikt om problematiken, 

villighet att förändra sig, förhoppning 

om livet, försoning, löst bakomliggande 

problem, behov, hjälpsökande, 

begriplighet, tacksamhet, ökad 

självkänsla 

 

 

Vändpunkt 

 

Behandling har 

betydelse 

 

Vägen ur 

missbruket 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

betydelsefulla närstående, specifik 

behandlingspersonal, betydelsefulla 

stödinsatser, fritidsledare, NA/AA, djur, 

sund partnerrelation, tillit till andra 

människor, bli lyssnad på 

 

Socialt nätverk 

envishet, målinriktad, driftighet, 

uthållighet, lösningsfokuserad, öppet 

sinnelag, intelligens, självinsikt, 

ansvarsfull, vilja, viljestyrka, stark, 

kreativitet, materiella värden ej lika 

viktiga 

 

Egenskaper 

uppleva sig själv som fullvärdig 

medborgare, AA/NA, känna sig 

accepterad, längtan efter delaktighet i 

samhället, livskvalitet, delaktig i 

sammanhang, aktiv i ny arena, ny 

identitet, meningsfulla intressen och 

sysselsättningar, balans i livet, få 

bekräftelse, växa som människa, tryggt 

familjeliv, något att falla tillbaka på 

 

Sammanhang 

konsekvensanalys, klara tydliga gränser, 

lösningsfokuserad, egenansvar, 

målinriktad, tydliga resultat, rutiner och 

stuktur, framtidsplaner, nöjd med tryggt 

liv, självförverkligande, något att falla 

tillbaka på 

 

Strategier för 

bibehållen 

drogfrihet 

                       

Motivationsfaktorer 

för bibehållen 

drogfrihet 


