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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkat före detta missbrukares 

förmåga att leva drogfritt och vad som gjort att de lyckats. Studien utgår ifrån en kvalitativ 

ansats och empiri insamlades genom intervjuer med fyra före detta missbrukare. Empirin har 

analyserats med teorier om motivation, risk- och skyddsfaktorer, resiliens och constraint-teori. 

Studien visar att den inre motivationen att vara drogfri är central för att människor ska kunna 

ta sig ur sitt missbruk. Strategier som används är att ta avstånd från det gamla sociala 

nätverket, söka nya drogfria kontakter och att medvetet associera återfall med negativa 

konsekvenser. Aktivt deltagande i föreningsliv och behandling gav viktiga strukturer för 

informanterna att etablera sig i den drogfria världen. För att kunna stödja individen behöver 

omgivningen vara flexibel och utgå från individens förutsättningar och vilja.  

Titel: ”Man kan inte tvinga någon att sluta”: En kvalitativ studie av vad som påverkat före 

detta missbrukares förmåga att leva drog- och alkoholfritt 

Författare: Anton Johansson 

Nyckelord: Missbruk, motivation, constraint theory, resiliens, socialt nätverk 

Antal ord: 11294 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Abstract 
The purpose of this study is to examine what factors have affected former addicts abilities to 

live drug free and what has made it possible for them to succeed. The study employed a 

qualitative research method and data was collected through interviews with four former 

addicts. Data was analysed with theories concerning motivation, risk- and protective factors, 

resilience and constraint-theory. The results of this study show that the intrinsic motivation to 

be drug free was found to be important to break the addiction. Strategies that the participants 

had employed were to avoid their former network, seek new drug free company and to 

consciously associate relapse with negative consequences. Actively participating in 

associations and treatment provided important structures that enabled the participants to 

establish themselves in the drug free world. To be able to provide support the environment 

needs to take into account the conditions and will of the individuals.  

Title: “You can’t make someone stop”: A qualitative study of what has affected former 

addicts abilities to live drug and alcohol free. 

Author: Anton Johansson 

Key words: Addiction, motivation, constraint theory, resilience, network 
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Förord 
Först och främst vill jag ge ett stort tack till alla som ställde upp på intervjuer. Utan er hade 

det inte varit möjligt att göra denna studie. Att få lyssna till era berättelser har gett kunskaper 

som inte går att hitta någon annanstans. 

 

Även till min handledare Lambros Roumbanis vill jag rikta ett tack för de givande samtalen 

och den vägledning jag fått. Studiens kvalité förhöjdes av dina synpunkter och den snabba 

responsen uppskattades. 

 

Slutligen vill jag tacka er som hjälpt till att korrekturläsa. Era kommentarer har varit till stor 

hjälp. 

 

Anton Johansson 

Januari 2018 

Stockholm 
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund  
Att avsluta ett missbruk och lyckas bibehålla ett drogfritt liv är svårt. För många förefaller det 

vara nästintill omöjligt. Beroendeproblematik uppfattas allmänt som en kronisk sjukdom som 

kräver omfattande behandling och stödinsatser. Återfall efter behandling genomförts är 

mycket vanligt (McLellan et al., 2000, s. 1687-1693). Avgiftningen beskrivs ofta som den 

enklaste delen av behandlingen då det största hindret för drogfrihet uppkommer efter den 

fysiska återhämtningen då individen måste bygga ett nytt liv. Det är det långvariga 

motivationsarbetet med att förebygga återfall efter avgiftningen som är komplicerat då 

individen måste förändra hela sin livssituation från grunden. Beroendet kan många gånger 

vara så starkt att individen riskerar att alieneras från resten av samhället (Agerberg, 2004, s. 

30-35). 

 

Missbruk är ett komplext problem, speciellt då det ofta börjar under tonåren och flera 

riskfaktorer som exempelvis ekonomisk utsatthet, psykisk hälsa och umgängesgrupp bland 

annat samverkar (Hawkins et al., 1992, s. 65-84). För att socialarbetare ska ha förståelse för 

klientens allmänna situation och livsvillkor är det nödvändigt att kunna se beroendeproblem 

ur ett bredare perspektiv. En socialarbetare med ett snävare synsätt löper risk att missförstå 

klienten, vilket kan påverka relationen negativt. Det blir också svårare att utöva 

motivationsarbete om man inte inser den sociala kontext beroendeproblematiken uppstår i och 

byggs upp. Följande uppsats ska försöka belysa detta ämne för att öka kunskaperna inom 

socialt arbete. 

 

1.2 Relevans för socialt arbete  
2017 rapporterade Socialstyrelsen att under det förra året hade 384 personer tvångsvårdats, 

cirka 2400 vårdats frivilligt och drygt 6200 personer med missbruk beviljats insatsen bistånd 

som avser boende (Socialstyrelsen, 2017). Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (CAN) anger att den andel av befolkningen som provat narkotika har 

varit nästan oförändrad under 2000-talet men det finns tecken på att användningen 

intensifierats bland unga vuxna vilket indikerar en förändring av droganvändningen i Sverige 

(CAN, 2017). I och med detta blir det nödvändigt för det sociala arbetet att förändras i takt 

med samhället. Detta då Socialnämnden enligt 9 § i 5 kap. Socialtjänstlagen (2001:453) aktivt 
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ska sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och stöd denne behöver för att 

komma ifrån missbruket. 

 

1.3 Problemformulering  
Bibehållandet av drogfrihet påverkas inte endast av fysiska aspekter såsom abstinens utan 

även av den sociala kontext individen befinner sig i. Därför vill jag i denna studie undersöka 

vad informanterna har gjort för att bibehålla sin drogfrihet och hur omgivningen har påverkat 

dem. Min ambition är att detta ska öka förståelsen för missbrukare och de 

förändringsprocesser som de går igenom för att bygga upp sina sociala relationer samt vilka 

faktorer som har påverkat deras väg till ett drogfritt liv.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ta del av före detta missbrukares berättelser om sina liv för att 

undersöka vilka allmänna faktorer som påverkat deras förmåga att leva drogfritt och vad som 

gjort att de lyckats. 

• Vad har motiverat informanterna att vara drogfria?  

• Vilka risk- respektive skyddsfaktorer har informanterna upplevt?  

• Vilka självbegränsande strategier har informanterna använt för att bibehålla 

drogfrihet? 

 

2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer först sökprocessen för att hitta litteratur till denna studie redogöras. 

Efter detta presenteras den tidigare forskningen utifrån följande teman: Dubbel tillhörighet, 

att avsluta missbruk och identitet. Sist följer en kortare sammanfattning av den tidigare 

forskningen. 

 

2.1 Sökprocess  
För att hitta litteratur till denna studie har jag använt mig av databaserna Google Scholar, 

Diva portal, ProQuest och Söder Scholar. Utöver detta har relevant information sökts i 

tidskrifterna: Social science and medicine och The Journal of the American Medical 

Association. Statistikrapporter har hämtats från Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikauplysning och Socialstyrelsen. Artiklar och böcker har funnits genom att använda 

sökorden: “narkotika”, “narkotika nätverk”, “narkotika rehabilitering”, “missbruk”, 
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“addiction”, “addiction rehabilitation” och “drug abuse”. Litteratur har även funnits genom 

läsning av referenslistor i redan funnen litteratur. 

 

2.2 Dubbel tillhörighet 
Ett återkommande tema inom forskningen om missbrukare rör den problematik som är 

kopplad till deras sociala relationer och deras förhållande till omgivningen. Det finns en 

dubbelhet i att vara missbrukare. Bengt Svensson (2007) har undersökt missbrukare och deras 

relation till både missbruksvärlden och den drogfria världen. Studien belyser hur missbrukare 

organiserar sitt vardagsliv och hur de förutsättningar de själva och omgivningen ger påverkar 

dem. Resultaten visar på att informanterna var delaktiga både inom den drogfria världen och 

inom missbruksvärlden och deras varierande grad av marginalisering berodde på deras 

relation till de båda världarna. 

 

Även Anette Skårner har skrivit om betydelsen av denna dubbla tillhörighet i sin avhandling 

Skilda världar? (2001). Studien undersöker individer som tidigare varit eller är missbrukare 

utifrån deras sociala nätverk och hur det påverkade missbruket. Svårigheter att lämna 

missbruk påverkas av kopplingen till den drogfria världen respektive missbruksvärlden och 

individens förmåga att navigera i de båda världarna. Majoriteten av de aktivt missbrukande 

informanterna hade en svag koppling till den drogfria världen och deras sociala nätverk 

bestod till större del av familj och vänner som också missbrukade droger. Att avbryta ett 

missbruk innebär inte endast att sluta bruka droger utan individen tvingas även att avstå från 

en stor del av det sociala nätverket. Avgörande för drogfrihet är individens möjligheter att 

bygga nya meningsfulla relationer utanför missbruksvärlden.  

 

Ett socialt nätverk består av den grupp människor som samverkar runt en individ. Gemensamt 

för samtliga i nätverket är att de har personliga relationer med de andra medlemmarna och de 

kan direkt påverka varandra. Det är nätverkets kvalité som är avgörande för hur den kan 

hjälpa en individ klara av en utmaning och beroende på hur det är uppbyggt kan det antingen 

stärka eller hindra individen (Forsberg & Wallmarks, 2008).  

 

2.3 Att avsluta missbruk 

Att avsluta ett missbruk är en lång process och uppbrottet sker ofta efter en speciell händelse 

vilken fungerar som en vändpunkt i individens liv. Vändpunkten händer efter flera personliga 
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nederlag vilka sker inom kort tid. Individen upplever sig då ha nått ”botten” och uppbrottet 

från missbruk kan ske. Efter uppbrottet börjar individen leva ett drogfritt liv och ta del av den 

drogfria världen. Utöver att skapa kontakter med andra drogfria är det viktigt att isolera sig 

från personer och miljöer som negativt kan påverka drogfriheten (Brown et al., 2015). Att 

lämna missbruksvärlden kan innebära både sociala och ekonomiska risker för individen och 

ett svagare band till den drogfria världen innebär att individen har färre valmöjligheter att 

agera efter. I och med detta kan det enligt Skårner (2001) sägas vara en sorts skyddsfaktor att 

vara kvar i missbruksvärlden. Om individen möter motstånd i den drogfria världen kan den 

geografiska närheten till den gamla sociala gruppen och tillgången till droger utgöra en ökad 

risk för återfall (Svensson, 2007).  

 

Karakteristiskt för individer som bibehållit drogfrihet är att de har ett större socialt nätverk där 

medlemmarna var mer geografiskt utspridda och hade större möjlighet att stötta varandra 

genom kriser (Panebianco et al., 2016). Att ge individen strukturer som främjar 

motståndskraft är en målsättning med återhämtning från missbruk. Strukturerna ger individen 

möjlighet att hantera emotionella och psykologiska kriser vilka ofta är riskfaktorer för återfall 

(Landua, 2007, s. 352-364).  

 

2.4 Identitet 

McIntosh & McKeganey (2000) skriver om vikten av att individen bryter den dubbla 

tillhörigheten och konstruerar en ny identitet som icke-missbrukare. Studien fann tre områden 

där deltagarnas berättelser kunde ses som konstruerande av en icke-missbrukaridentitet: 

Genom att omtolka aspekter av deras liv som missbrukare, genom att konstruera en ny 

självbild och sist genom att ge övertygande förklaringar till deras tillfrisknande. De likheter 

som studien fann i deltagarnas och professionellas berättelser är inte givet en produkt av 

processen att bli drogfri. Deltagarnas berättelser kan i viss utsträckning ha konstruerats i 

samband med professionella (ibid.). Att förändra sina handlingsmönster innebär även en 

förändring av identiteten vilket sker när individen agerar annorlunda än den brukar. Genom 

sådana diskontinuerliga handlingar skapar individen situationer där denna kan omtolka sin 

självbild (Bergmark & Oscarsson, 1988, s. 295). 
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2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Beslutet att avsluta missbruket beskrivs i den tidigare forskningen som beroende av hur 

många negativa upplevelser som individen upplever på grund av narkotikaanvändningen. 

Centralt för att bli drogfri var att skapa en ny identitet som är del av den drogfria världen 

istället för missbruksvärlden. Avgörande för detta är individernas existerande sociala nätverk 

och möjlighet att bilda nya relationer. I den tidigare forskningen finns ett stort fokus gällande 

missbrukarens uppfattning av sig själv och sin omgivning samt på vilket sätt deras identiteter 

konstrueras i relation till omgivningen. Missbrukare upplever sig själva som tillhöriga till 

båda grupper men att i vilken utsträckning de lyckas avsluta missbruket avgörs av förmågan 

att etablera sig i den drogfria världen. 

 

3. Teori  
I detta avsnitt denna studies teoretiska referensram presenteras. Jag har valt att använda mig 

av motivationsteori, constraint-teori samt begreppen risk-och skyddsfaktorer och resiliens.  

  

3.1 Motivation  
Centralt för individens förmåga att avsluta sitt missbruk är dennes vilja till förändring, den 

inre motivationen. Motivation kan beskrivas som en funktion av individuella och 

miljömässiga faktorer där motivation syftar både till en intern process (individen saknar 

motivation att avsluta missbruk) och en extern process (individen behöver motiveras till att 

avsluta missbruk). I och med detta används motivation för att beskriva både de externa 

incitamenten som är menade att påverka den interna processen och den interna processen i 

sig. Ett sätt att göra begreppet användbart som analysverktyg är att dela in det i inre- 

respektive yttre motivation (Gold, 1990).  

 

Inre motivation innebär den inneboende driften att söka nya utmaningar och möjligheter som 

leder till kognitiv och social utveckling. Inre motivation skapas av intresse eller njutning i 

själva uppgiften och är en inneboende egenskap hos individen snarare än en produkt av 

omgivningens förväntningar och den press den sätter på individen. Trots denna benägenhet 

till inre motivation kräver dess underhåll och förbättring stödjande förutsättningar. Den inre 

motivationen kan hindras eller främjas och därför är det omgivningens påverkan som är 

intressant (Ryan & Deci, 2000).  
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Yttre motivation syftar till utförandet av en aktivitet för att uppnå ett önskat resultat. Yttre 

motivation kommer från inflytanden utifrån individen, exempelvis att vara drogfri för att 

behålla sitt boende. Vanligtvis används yttre motivation för att uppnå resultat som denne 

annars inte skulle ha fått från den interna motivationen. Individen kan agera i motsats till sin 

inre motivation om den yttre motivationen har en attraktiv belöning (Ryan & Deci, 2000, s. 

72-72).   

 

Ryan & Deci (2000, s. 70-71) hävdar att de grundläggande behoven för kompetens och 

autonomi är avgörande för att inre motivation ska kunna uppstå. Kompetens syftar till 

individens tro att denne har möjligheten att nå sina mål och autonomi syftar till individens tro 

att resultaten sker på grund av faktorer under dennes kontroll. Socialt kontextuella händelser 

såsom feedback, kommunikation, och belöningar som leder till känslor av kompetens hos 

individen kan främja den inre motivationen men upplevelsen av kompetens kommer inte 

alltid främja den inre motivationen om individen inte även upplever en känsla av autonomi. 

Utöver detta måste individen även uppleva sitt beteende som självbestämt för att inre 

motivation ska kunna uppstå (Gold, 1990, s. 54).  

 

I vilken förutsättning det är inre eller yttre motivation som påverkar att en individ bryter sitt 

missbruk har stor inverkan på troligheten att drogfriheten bibehålls. Individer som avbryter ett 

missbruk och har en högre grad inre motivation att bli drogfri borde ha bättre förmåga att 

bibehålla sin drogfrihet. En högre grad av yttre motivation och avsaknad av inre motivation 

leder till sämre förmåga att bibehålla sin drogfrihet. Yttre motivation leder oftast till att 

individen medverkar tills att tvånget upphör medans inre motivation oftast leder till en 

permanent förändring av beteendet (Kennedy & Gregoire, 2009, s. 166-167).  

 

3.2 Constraint  
Den norske samhällsteoretikern Jon Elster (1979) skriver att fler tillgängliga valmöjligheter 

inte alltid är välgörande för individen, utan att det finns tillfällen då de kan vilja begränsa sina 

valmöjligheter. Det kan också uppstå tillfällen då individen måste begränsa sin valfrihet för 

att skydda sig själva från beteenden som kommer få negativa konsekvenser i framtiden. Elster 

använder den klassiska myten om Odysseus som metafor för sin teori om hur människor 

begränsar sina handlingar i framtiden för att kunna uppnå ett större mål. Odysseus lät sina 
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män binda fast honom vid sitt skepps mast för att på så sätt kunna lyssna till sirenernas sång 

utan att slänga sig i havet. 

 

Individen kan välja att begränsa sina valmöjligheter för att ta avstånd från dels sin önskan, 

sina preferenser och tidsinkonsekvens. Begränsningar sker genom att göra tidigare tillgängliga 

valmöjligheter otillgängliga, antingen genom att göra dem mer kostsamma eller genom att 

isolera sig själva från kunskapen om dess existens. Viktiga är självbindande begränsningar 

vilka individen sätter på sig själv på grund av någon förväntad belöning av beteendet. De 

självbindande begränsningarna är en produkt av individens egen vilja att begränsa sina 

framtida valmöjligheter. Att på detta sätt förpliktiga sig kan vara ett uttryck för en sorts 

rationalitet. Elster skriver: ”Very often, common sense fails. Sometimes it is simply the case 

that less is more; people may benefit from being constrained in their options or from being 

ignorant.” (Elster, 2000, s. 4-12).  

 

Att avsluta ett missbruk kräver att individen tillämpar självbindande begränsningar för att 

motverka hur beroendet kan få dem att agera i motsats till sina intressen. För att lyckas med 

detta identifierar Elster några allmänt använda strategier: Göra drogen fysiskt otillgänglig, 

använda andra gör att skydda från sig själv, skapa kostnader av att missbruka, skapa 

belöningar för att inte missbruka, ändra sina övertygelser, undvika personer som missbrukar 

och att skapa kontakter som motverkar återfall (Elster, 2000, s. 63-77).  

 

Självbindande begränsningar blir nödvändiga i och med att människor har en tendens att, 

given två liknande belöningar, välja den som sker först. Detta skapar tillfälliga preferenser för 

små belöningar som sker tidigare än större, som sker senare. Detta innebär att människor har 

en stark tendens att göra val som är inkonsekventa över tid och gör val idag som deras 

framtida jag ej hade gjort trots att de vet samma information. Detta kompliceras när individen 

är beroende då denne för att kunna få den större, senare belöningen av drogfrihet måste 

uppleva abstinens. Abstinensen kan undvikas genom den tidigare belöningen, att nyttja droger 

(Elster, 2000, s. 29-34).  

 

3.3 Risk- och skyddsfaktorer och resiliens  
Chansen att individen återfaller i missbruk kan påverkas av flertalet olika faktorer i dess 

omgivning. Riskfaktorer associeras med ökad sannolikhet för återfall och risken för detta 
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beror på mängden riskfaktorer som individen utsätts för. Risk- och skyddsfaktorer finns på 

olika nivåer, såsom exempelvis på individnivå, familjenivå och i andra sociala kontexter 

(Andershed & Andershed, 2009 s. 169-170). Utvecklingen av risk- och skyddsfaktorer sker 

både vid interaktionen med och inom närmiljön samt i interaktion med det omgivande 

samhället (Garbarino et al., 1992 s. 48-66).  

 

Exempel på riskfaktorer på individnivå kan vara psykisk ohälsa eller skador till följd av 

missbruket (Andershed & Andershed, 2009 s. 171-172). Riskfaktorer i familjen kan vara 

svagare familjerelationer och familjens oförmåga att ge stöd under återhämtningen. 

Riskfaktorer i den sociala kontexten kan vara avsaknad av ett stöttande socialt nätverk och 

svårigheter att skapa tillhörighet i den drogfria världen (Borge, 2012, s. 145-147).  

 

Skyddsfaktorer på individnivå kan vara en stark inre motivation att vara drogfri och känsla av 

tillhörighet i ett socialt sammanhang. Skyddsfaktorer på familjenivå är större mängd kontakt 

med en engagerad familj med god förmåga att stödja varandra och tydliga strategier för 

emotionellt stöd. Skyddsfaktorer i den sociala kontexten är starkare tillhörighet till den 

drogfria världen, ett fungerande socialt nätverk som kan stödja individen och att individen har 

förmåga att stödja andra och en meningsfull sysselsättning (Broberg et al., 2015).  

 

Resiliensbegreppet syftar till individens förmåga att återhämta sig efter möten med olika 

risker. Individer besitter olika mängd resiliens och exponering för risker påverkar inte alla 

likadant. Resiliens kan även variera över i tid och i olika miljöer. Inom vissa kontexter är 

därmed individen mer resilient än andra. (Garbarino et al., s. 100-114, 1992). En större mängd 

skyddsfaktorer ökar individen förmåga att återhämta sig efter motgångar. Avgörande för 

resiliensen är den kumulativa effekten av de existerande risk- och skyddsfaktorerna 

(Andersson, 2013, s. 210).  

 

4. Forskningsmetod  
I detta avsnitt presenteras först studiens datainsamlingsmetod, urval och avgränsning och 

sedan en kort presentation av informanterna. Sedan följer generaliserbarhet, reliabilitet och 

validitet och studiens analysmetod. Avsnittet avslutas med en diskussion kring etiska 

överväganden och metodvalet. 
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I den här studien har jag valt att använda mig av kvalitativ undersökningsmetod då studiens 

syfte inte är att undersöka hur vanligt förekommande ett fenomen är utan att få en djupare 

förståelse för hur det yttrar sig. Målet är att beskriva en mångfacetterad social verklighet med 

olika tolkningsmöjligheter om vad som skapar mening (Cresswell, 2007, s. 39-40). 

 

Denna studie har ett fenomenologiskt perspektiv då syftet är att undersöka flera personers 

gemensamma erfarenheter av att bibehålla drogfrihet efter att tidigare ha missbrukat. Målet 

var att reducera de individuella upplevelser som uppkommer i empirin gällande vad de 

upplevt, var det skett och hur det skedde till en beskrivning av en universell essens 

(Cresswell, 2007, s. 57-59).  

 

4.1 Datainsamlingsmetod  
Datainsamlingen för denna studie skedde genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Detta innebär att ett antal förbestämda frågor ställdes till informanterna som de fick svara fritt 

på. Kvalitativa intervjuer ger informanterna möjlighet att på djupet ge uttryck för sina tankar 

och känslor om forskningstemat som forskaren sedan systematiskt kan tolka och analysera. 

Semistrukturerade intervjuer valdes då de ger intervjuaren möjlighet att vara delaktig och 

reagera på intressant information som uppkommer under intervjun. Intervjusituationen blir 

mer flexibel då svarsalternativen inte är fasta och bestäms av intervjupersonerna (Nilsson, 

2014, s. 149-150). Detta skapar en dialog i processen och ger möjligheten att djupare utforska 

oväntade teman än en helstrukturerad intervju (Sohlberg, 2013, s. 150).  

 

Då ämnet som behandlas kan vara känsligt för informanterna skedde intervjuerna enskilt. Min 

tanke var att detta skulle underlätta för informanterna att delge mer personliga berättelser än 

vad som skulle varit möjligt vid en gruppintervju. Att utföra intervjuerna enskilt gav även 

större möjligheter att garantera konfidentialitet (Cresswell, 2007, s. 133).  

 

Under intervjuerna utgick jag från en intervjuguide bestående av 13 stycken öppna frågor som 

jag ansåg relevanta för att besvara frågeställningarna (se Bilaga 1 - Intervjuguide). 

Intervjufrågorna inspirerades av Msryan & Norman (2016). De frågor som ställdes gav mig 

kunskap om informanternas bakgrund, hur och när de slutade bruka droger, hur de gjorde för 

att hålla sig drogfria, vilka faktorer som gjort det lättare respektive svårare att bibehålla 

drogfriheten och hur de idag organiserar sin vardag och ger den mening. Informanterna fick 
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innan intervjuerna ta del av intervjuguiden, detta för att de skulle känna sig mer bekväma och 

få tid att på förhand reflektera över deras fortsatta deltagande och hur de skulle svara. Empirin 

sparades genom att intervjuerna spelades in för att senare transkriberas. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant men jag valde att exkludera uttryck såsom ”eh” eller ”hm”. Detta 

för att jag ansåg att de inte hade betydelse för denna studies resultat. Av samma anledning 

inkluderade jag inte mina uttryck som bekräftade eller utan att vara frågor svarade på det som 

informanterna sade, exempelvis ”mm” eller ”okej”. Efter att uppsatsen färdigställts förstördes 

allt material som inte publiceras (Cresswell, 2007, s. 133). 

 

Begreppet drogfrihet operationaliserades som att ej använda narkotika annat än för 

medicinskt, lagligt bruk. Missbruk operationaliserades som överdriven eller okontrollerad 

användning av narkotika. Socialt nätverk operationaliserades utifrån Skårner & Regnér (2003, 

s. 14). ”Nätverket är den samling personliga kontakter genom vilket individen upprätthåller 

sin sociala identitet och får emotionellt stöd, materiellt stöd och tjänster, information och nya 

sociala kontakter”. 

 

Kontakt med informanter skedde genom att jag, via mail och telefon kontaktade för denna 

studie intressanta organisationer. Organisationerna förmedlade därefter informanter till mig.  

 

4.2 Urval och avgränsning 

Urvalet för denna studie bestod av personer över 50 år som tidigare har missbrukat men nu 

lever drogfritt. Kriterium för att de skulle kunna delta i denna studie var att de varit drogfria i 

minst 5 år. Denna tidsgräns valdes då tidigare forskning visar på att risken för återfall minskar 

avsevärt desto längre tid som gått sedan missbruket avslutats (McLellan et al., 2000, s. 1687-

1693) och jag ville att de skulle ha haft tid att bygga upp en ny, drogfri tillvaro samt fått 

möjlighet att reflektera över sina erfarenheter. Det förekom även ett snöbollsurval då 

informanterna jag först kom i kontakt med introducerade mig för andra villiga deltagare 

(Cresswell, 2007, s. 127). Även om jag inte haft någon tidigare kontakt med informanterna 

fanns det en risk att två av informanterna hade liknande perspektiv på frågorna då de kände 

varandra. Detta anser jag inte att detta utgjorde ett problem då jag var intresserad av att förstå 

allmänna mönster som gäller för denna grupp. 
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Informanterna var av olika ålder och hade varit drogfria i varierande lång tid vilket gav en 

större spridning i urvalet. Totalt genomfördes fyra stycken intervjuer. Av de informanter som 

deltog var 1 kvinna och 3 män så det finns en mindre spridning i urvalet gällande kön. Detta 

anser jag dock inte vara ett problem då denna studie inte hade syfte att undersöka skillnader 

beroende på genus.  

 

Då missbruk är ett stort ämnesområde har jag valt att göra en avgränsning till att undersöka på 

vilket sätt informanterna blev drogfria, vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkat dem och 

vad som motiverat dem. Jag har däremot inte gjort en avgränsning mellan missbruk av 

alkohol eller narkotika. Detta då det är beroendeproblematiken i sig som är intressant för 

denna studie. Beroendet har varit detsamma för alla informanter.  

 

4.3 Presentation av informanter  
Informanter för denna studie var 4 personer som har spenderat olika lång tid i missbruk och 

som drogfria. Gemensamt har de att samtliga började med droger i ung ålder. Den yngste är 

53 år gammal och den äldste 74 år gammal.  

 

Anna är 53 år gammal och började använda alkohol vid 6 års ålder och narkotika när hon var 

10 år gammal. Anna har varit drogfri i 9,5 år . 

 

Johan är 62 år gammal och började använda alkohol och narkotika vid 14-15 årsålder. Johan 

har varit drogfri i 10 år.  

 

Nils är 74 år gammal och började använda alkohol i 16-17 årsåldern. Nils har varit nykter i 18 

år. 

 

Simon är 61 år gammal och började använda alkohol vid 17 års ålder. Simon har varit nykter 

i 7 år. 

 

Informanterna har alla gemensamt att de tagit del av tolvstegsbehandling och uppgav att den 

har varit viktig för dem. Tolvstegsprogrammet utvecklades av föreningen Anonyma 

Alkoholister för behandling av sjukdomen alkoholism. Programmet består av 12 steg och de 

första nio behandlar bland annat erkännande av problemet och att gottgöra folk man skadat. 
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De sista tre stegen behandlar den fortsatta utvecklingen som människa och att hjälpa andra 

med beroendeproblematik (Anonyma Alkoholister, 2012). Samtliga informanter tog även 

tidigt i sin drogfrihet kontakt med föreningar som arbetar mot beroendeproblematik. Samtliga 

informanter arbetar idag inom liknande föreningar eller är på fritiden delaktiga inom en. 

 

4.4 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 
Generaliserbarhet är, inom den kvantitativa forskningen ett mått på i vilken utsträckning 

studien kan förmedla en större bild av samhället utifrån resultaten. Det är i kvalitativa studier 

mer relevant att tala om teoretisk signifikans snarare än statistisk (Cresswell, 2007, s. 206-

218). Med tanke på att denna studie omfattar en begränsad mängd informanter kan det inte 

dras några generella slutsatser om alla före detta missbrukare i samhället. Dock är denna 

studie relevant då jag djupgående har tagit del av informanternas berättelser och på ett 

lämpligt sätt analyserat dem. Att denna studies resultat till stor del överensstämmer med den 

tidigare forskningen ökar även generaliserbarheten. En analytisk generalisering är även 

relevant då alla informanter svarat snarlikt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 88-90). Med tanke 

på detta så kan denna studie anses bidra till kunskapsläget.  

 

Reliabilitet syftar till hur tillförlitlig den mätmetod som använts är. I kontexten för denna 

studie så borde liknande resultat dyka upp vid samma intervjusituation med liknande 

informanter. Att hävda detta är svårt i en kvalitativ studie då alla personer är unika och kan 

påverkas av flera faktorer i sin omgivning samt att varje intervjusituation är olik den andra. 

Detta gör kvalitativa studier svåra att återskapa även om syfte, frågeställning och analysmetod 

tydligt presenteras och lämnar litet tolkningsutrymme (Cresswell, 2007, s. 200-204). 

Då studien baseras på mina egna tolkningar av resultaten är jag medveten om att den blir svår 

att replikera men för att öka denna studies reliabilitet är syfte, mål, teori och metod utförligt 

beskrivet. Den intervjuguide som användes under intervjuerna finns även med som bilaga.  

 

En studies validitet är i vilken utsträckning den kan sägas vara tillförlitlig. Centralt för 

validitetsprövning är om empiri inhämtats från nödvändiga källor för att svara på studiens 

frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna studies syfte var att ta del av före detta 

missbrukares berättelser för att undersöka vilka faktorer som påverkat deras förmåga att leva 

drogfritt och vad som gjort att de lyckats. Jag anser att kvalitativ metod var mest lämpat för 

att besvara den här studiens frågeställningar då utgångspunkten var informanternas egna 
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erfarenheter. Syftet har varit att undersöka och få en större förståelse för beroendeproblematik 

vilket också genomfördes. Svårigheter existerar alltid med kvalitativa intervjuer att säkerställa 

om informanterna svarar sanningsenligt och forskaren korrekt tolkat empirin. Detta har jag 

motverkat genom att återkoppla till informanterna efter transkribering och har på så sätt 

kontrollerat att min förståelse av empirin är korrekt. Kvalitativa studier handlar om att påvisa 

trovärdighet i metod, genomförande och tolkning genom argument samt att påvisa eventuella 

begränsningar. Jag har försökt att vara så transparent som möjligt i redogörelsen för 

tillvägagångsätt och hur jag resonerat för mina val. Utifrån detta kan man säga att denna 

studie uppnår en godtagbar nivå av validitet   

 

4.5 Analysmetod   
I en kvalitativ analys arbetar forskaren för att särskilja och koda sitt insamlade material för att 

göra det hanterligt samt urskönja underliggande teman (Fejes & Thornberg, 2015, s. 35). Vid 

analys av mitt empiriska material följde jag Szklarskis (2015, s. 137-145) fenomenologiska 

analysmetod. Det första steget innebär en bestämning av helhetsbetydelsen genom en 

översiktlig genomgång av den insamlade empirin. Sedan sker en avgränsning av 

meningsbärande enheter där syftet är att se skiftningar i meningsinnehållet och därigenom 

avgränsa empirin. I det tredje steget sker en transformering av vardagliga beskrivningar i 

empirin och en detaljerad analys av de meningsbärande enheterna. Analysen är kontextuell 

och meningsenheterna relateras till varandra och till sitt sammanhang. I det fjärde steget 

framställs fenomenets situerade struktur, de transformerade meningsenheterna sätts samman 

till en likartad beskrivning av upplevelsen. Efter detta framställs fenomenets generella 

struktur. I detta skede kan fenomenets essens urskiljas. Sist sker en slutlig verifiering av 

essensen vilken kan ske genom en kompletterande empiriinsamling eller återkoppling till 

informanterna.  

 

I början av arbetet med denna uppsats reflekterade jag över min egen förförståelse och hur 

denna kan komma att påverka resultaten. Min förförståelse för detta fenomen är att jag har 

personliga kontakter vilka är före detta missbrukare och har fått ta del av deras erfarenheter av 

missbruk och vägen ut ur det. Min förförståelse är att bibehållning av en drogfri livsstil till 

stor del påverkas av de människor som omger dig. Jag antar att personer som vill avsluta 

missbruk känner sig tvungna att hindra tillgången till droger och upplever att de sviker sina 

kontakter genom att distansera sig. I och med att min förförståelse utgår från berättelser av 
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privatpersoner snarare än att jag har arbetat med denna grupp är min förståelse av vilken roll 

professionell hjälp har ringa. Min förhoppning är att genom vara medveten om min 

förförståelse kunna förhindra att den påverkar studiens resultat. 

 

4.6 Etiska överväganden  
Under arbetet med denna studie har jag resonerat kring god forskningsetik. Informanternas 

integritet har skyddats genom att de under transkriberingar avidentifierades och gavs 

fingerade namn. Detta skedde för att se till att ingen ska kunna uppleva negativa 

konsekvenser av att medverka. Efter uppsatsen färdigställdes förstördes allt material. Utöver 

detta har jag varit försiktig med det insamlade materialet så ingen obehörig kunnat ta del av 

det (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Vid första kontakten informerades informanter och 

uppgiftslämnare om sin uppgift, under vilka villkor de kunde delta i studien och hur resultaten 

kommer att användas. Innan intervjun fick informanterna ta del av intervjufrågorna och 

samtyckesblanketten. Informanternas skriftliga samtycke inhämtades genom att de fick skriva 

på en samtyckesblankett (Vetenskapsrådet, 2017, s. 31).   

 

Plats och tid för intervjuerna anpassades efter informanternas önskemål för att skapa en trygg 

miljö för intervjuerna. Att utgå från deras önskemål gjorde att intervjuerna såg annorlunda ut 

och kan ha lett till att det inte var de lämpligaste miljöerna för att genomföra intervjuer. Jag 

ansåg dock att det var viktigt och upplevde att detta gjorde dem tryggare i situationen. Utöver 

att ges fingerade namn så har även platser och verksamheter avidentifierats. Informanternas 

exakta ålder har inte heller angivits. Intervjuerna skedde i olika städer och informanterna bor i 

olika städer vilket gör det svårare att identifiera dem. Jag har i denna uppsats inte heller 

namngivit de organisationer som jag fick kontakt med för att ytterligare kunna stärka 

konfidentialiteten (Vetenskapsrådet, 2017, s. 41). 

 

Ett etiskt övervägande måste även göras angående vilka tankar och känslor intervjuerna kan 

locka fram hos informanterna då det är känsliga och personliga ämnen vilka de kanske vill 

glömma som diskuteras. Lösning på detta blev att kontinuerligt berätta att de själva när som 

helst kunde besluta att inte medverka i studien längre samt att på förhand låta informanterna 

ta del av intervjuguiden som kommer följas för att på så sätt låta dem förbereda sig på 

samtalet och ge möjlighet att innan intervjun avbryta på grund av innehållet eller överväga 

vad de vill berätta.  



 

 

15 

 

Innan intervjuerna samtalade jag med informanterna om min närvaro samt var och när 

intervjuerna skedde skulle kunna komma att påverka dem negativt. De angav att det inte var 

ett problem. 

 

4.7 Metoddiskussion 
Metodvalet för denna studie har medfört både för- och nackdelar. Fördelen har varit att jag 

genom de semistrukturerade intervjuerna kunnat få djupgående och komplexa svar som var 

mer lämpliga för att besvara denna studies syfte och frågeställningar. Nackdelen med 

kvalitativa intervjuer är att de är tidskrävande både att planera och genomföra men även att 

transkribera. Intervjuer förutsätter även att forskaren har tillgång till respondenter som kan ge 

rätt empiri. För denna studie har detta dock inte varit ett problem då jag tidigt under 

uppsatsprocessen fick kontakt med informanterna. 

 

Att samtliga informanter hade deltagit i tolvstegsbehandling kan ha påverkat denna studies 

resultat. Då jag förmedlades informanter genom organisationerna jag kontaktade hade jag 

mindre kontroll över urvalet utöver de kriterier som var tvungna att uppfyllas för deltagande. 

Detta tillsammans med det mindre antalet informanter gör att denna studies resultat inte kan 

sägas vara representativt för hela målgruppen. Detta har dock inte varit målet för studien utan 

syftet har varit att utifrån empirin skapa mer kunskap inom ämnet vilket jag anser denna 

studie lyckats med. 

 

5. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras denna studies resultat och analys. Resultaten har delats in i fem 

teman och först redogörs resultaten med citat från intervjuerna och beskrivande text. Efter 

detta analyseras varje tema utifrån teori och tidigare forskning. I nästa avsnitt presenteras en 

kortare sammanfattning av resultat och analys utifrån denna studies frågeställningar. 
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5.1 Inre motivation  
Resultaten tyder på att den egna viljan att avsluta missbruket och bygga upp ett nytt liv är en 

avgörande faktor för framtida förmåga att bibehålla drogfrihet. Hos informanterna kan man se 

att det skett förändringar i hur de uppfattade sig själva och sin livssituation. Flera av 

informanterna började med droger på grund av redan existerande problem i sina liv och 

missbruket fungerade som ett sätt att hantera dem. Då livet i missbruk skapade nya 

svårigheter behövde informanterna hitta nya sätt att lösa sina problem. 

 

”Innan jag muckade så var det bara för min sons skull jag slutade men när jag kom ut så var 
det även för min egen skull. Jag ville inte knarka mer.” -  (Anna)  

 

Det första initiativet till att bli drogfri var för flera av informanterna att stoppa en av 

missbrukets konsekvenser, den negativa påverkan det hade på informanternas personliga 

relationer. Trots detta var insikten om de personliga konsekvenserna och att vilja motverka 

dem mest avgörande. Nils beskriver det så här: 

 
”Den största orsaken var att jag bestämde att jag skulle sluta dricka för min egen skull. Inte för 
någon annans och det kom jag underfund med ganska tidigt/…/Jag tror inte man kan tvinga 
någon att sluta.” – (Nils) 

 

Det var inte nödvändigt att uppleva en vändpunkt utan vissa av informanterna var helt enkelt 

trötta på sina livssituationer och ville göra en förändring. Samtliga informanter är lyckligare 

nu och uttrycker en ovilja att återgå till det gamla livet. Att uppleva tillfredställelse av det 

drogfria livet utgör en stärkande förutsättning för att inte återfalla i gamla mönster.  

 
”Så om jag skulle vara dum i huvudet då skulle jag kunna sätta igång att knarka igen och 
samhället skulle inte kunna bry sig. Jag skulle kunna göra det ifred. Jag har den friheten men 
jag väljer att inte göra det.” – (Johan) 

 

Uppbrottet med missbruket kunde påbörjas efter informanterna upplevde att missbrukets 

nackdelar överskred fördelarna och de erkände att de hade beroendeproblem. Nödvändigt för 

att kunna fortsätta från detta stadie var att informanterna omkonstruerade upplevelsen av 

missbruket vilket till stor del påverkades av de negativa konsekvenserna. Informanterna hade 

under lång tid velat sluta med droger och började planera hur och när uppbrottet skulle ske. 

Planeringen var viktig då informanterna utvärderade sina förutsättningar vilket visar en hög 

grad av inre motivation. Efter detta befann sig informanterna i ett stadie av handling där de 
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började agera för att bryta beroendeproblematiken (Kennedy & Gregoire, 2009, s. 166-167). 

Informanterna genomförde en målinriktad satsning att bli drogfria vilken har en större chans 

till långvarig förändring. Den målinriktade satsningen innefattar även långsiktiga 

förhoppningar om framtiden. Informanterna ville avsluta missbruket och lämna 

missbruksvärlden bakom sig (Svensson, 2007, s. 364-365). Att bli drogfri för att nå större, 

mer långsiktiga mål associeras i större utsträckning med ökat välmående och känsla av 

kontroll under processen än för att uppnå kortsiktiga mål (Deci & Ryan, 2000, s. 74-75). 

 

För att individen ska hållas fortsatt motiverad så måste denne uppleva att det är den själv som 

har valt vilka belöningar beteendet kommer få. Den belöning som informanterna fått av att 

bibehålla sin drogfrihet har varit intern. De har bland annat upplevt förbättrad hälsa, ökad 

livsglädje och en mer meningsfull tillvaro (Gold, 1990, s. 50-52). Informanterna uppgav att 

man själv är ansvarig för sitt missbruk och att bryta det vilket innebär att de upplever kontroll 

över sitt beteende. Detta innebar att de såg fler möjligheter att påverka sin situation och fann 

resultaten av sitt handlande mer tillfredställande vilket gör det troligare att drogfriheten 

bibehålls. Informanterna beslutade sig för att bli drogfria för att målet i sig var lockande och 

det var de själva som tagit beslutet. Att uppleva att man agerar utifrån sin egen vilja och har 

kompetensen att genomföra något är en förutsättning för inre motivation (Deci & Ryan 2000, 

s. 70-71). 

 

5.2 Yttre motivation 
Något som också tydligt framkommit i intervjuerna är betydelsen av att ha kontakt med 

personer som kan stötta dem genom svåra situationer och guida dem till att göra rätt val. 

Antingen var kontakterna själva före detta missbrukare eller väl bekanta med 

beroendeproblematik. Informanterna har bildat nära personliga relationer till hjälpare och de 

har haft närmst kontakt med en specifik person. Hjälparna blev del av informanternas nätverk 

och var en stabil relation utanför missbruksvärlden. 

 

”Jag tror att det räcker att du har en person som tror på dig. Anders heter någon som har 
hjälpt mig. Honom kände jag sedan tidigare men han blev drogfri innan mig/…/Jag har kunnat 
ringa till honom på kvällar och nätter så kom både han och hans fru.”  - (Anna)  

 

Viktigt för att hjälpen skulle vara effektiv var att informanterna upplevde förtroende och tillit. 

Informanterna angav även att det var viktigt att känna att myndighetspersoner de kom i 
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kontakt med lyssnade till dem och förstod deras livsvillkor för att stödinsatser ska vara 

effektiva. Informanterna angav även att de återknutit flera gamla relationer som försämrats 

under tiden i missbruk, särskilt viktig var relationen till familjen. Att vara drogfri för att stärka 

eller bibehålla relationer har varit viktig yttre motivation. 

 

”Familjen innebär jättemycket för mig. Jag tappade bort släkten och har fått tillbaka relationen 
med dem. Min syster har jag inte börjat träffa än och mina barn är vuxna nu men de har jag 
börjat träffa litegrann.”- (Johan) 

 

Informanterna upplevde att det fanns nya ansvar som de var tvungna att axla i den drogfria 

världen. Både för sig själva men även för att få ihop vardagen. De upplever att de är tvungna 

att på nya sätt möta omgivningens förväntningar för att fullt ut kunna ta del av den drogfria 

världen vilket skapar en större förpliktelse till drogfriheten. Känslan av att behöva möta 

förväntningar upplevdes främst till de nära relationerna men även till samhället i stort och de 

ansåg att drogfrihet var en förutsättning för att kunna ta sitt ansvar. 

 

”Min plan redan innan jag kom ut var att jag skulle visa vem fan de satt dit. Om jag hade gått 
ut och tagit ett återfall så vet jag att jag hade fått sitta livstid och vilken mamma hade jag varit 
då?”  - (Anna)  

 

Resultaten överensstämmer med Deci & Ryan (2000, s. 70-73) då att få positiv feedback på 

sina prestationer stöttade informanternas känsla av kompetens. Denna feedback har kommit 

dels från hjälpare men kan även vara del av den kamratskap de varit del av i behandlingar. 

Informanternas resiliens mot påfrestningar stärktes i och med de nya relationer de utökade 

nätverket med som kunnat motivera dem. Detta var en skyddsfaktor som de saknade till 

medlemmarna i nätverket som fortfarande missbrukade (Garbarino, 1992, s. 103).  

 

En vanlig fälla för motivation är att individens mål är för svåra för den att uppnå, eller att 

individen inte har de verktyg som krävs för att på en gång uppnå målet vilket minskar den 

inre motivationen. Omgivningen kan hjälpa individen att hållas fortsatt motiverad genom att 

bryta upp ett större mål till mindre mer överkomliga mål (Gold, 1990, s. 54). Jag tolkar 

resultaten som att informanterna fått hjälp att reglera sina mål genom deltagandet i 

tolvstegsbehandling och dess stegarbete (Anonyma Alkoholister, 2012). 
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Enligt Elster (2000, s. 68-72) har informanterna skapat kostnader för att missbruka genom att 

associera återfall med negativa konsekvenser både för dem själva och andra. I samband med 

detta skapade de även flera belöningar för det långsiktiga målet. Dessa två strategier är 

sammanhängande och utgör även yttre motivation. Dessa strategier fungerar genom att vara 

föremål för en övertygelse. Här har deltagande i tolvstegsbehandling och att söka kontakt med 

andra i liknande situationer skapat yttre motivation genom att de förstärkt eller ändrat sina 

övertygelser. Detta då en viktig del av tolvstegsbehandling är den fortsatta påminnelsen om 

hur livet i missbruk ser ut och vilka fördelar drogfriheten har (Anonyma Alkoholister, 2012).  

 

Hos informanterna har den yttre och inre motivationen samverkat för att stärka motivationen 

att bibehålla drogfriheten (Kennedy & Gregoire, 2009, s. 178-180). För att den yttre 

motivationen ska vara effektiv var det nödvändigt att den integrerades av informanterna till att 

bli deras egna värdering snarare än omgivningens. Genom att göra detta upphör den initiala 

känslan av tvång och individen upplever att beteendet är självvalt. Några av informanterna 

uppgav att de i början av drogfriheten motvilligt gick med på behandling och deltagande i 

föreningar. Den positiva inställning de har mot dem idag visar att tolvstegsbehandling och 

föreningsliv är förenade med deras egna värderingar och vilja. Detta förstärker informanternas 

känsla av kompetens och delaktighet (Deci & Ryan, 2000, s. 72-73).  

 

5.3 Ta avstånd från gamla kontakter och söka nya 
Resultaten visar på ett stort behov av nytt umgänge för att kunna byta vanor och livssituation.  

Samtliga informanter insåg den påverkan umgänget hade på deras drogfrihet och de har på 

olika sätt tagit avstånd från de missbrukande i sina nätverk för att minska risken att återfalla i 

missbruk.   

 
”När jag bestämt mig för att sluta så snackade jag med socialen och sa att jag måste få hjälp 
med att sluta. Så avgiftade jag mig på psyket och åkte upp till Norrland till ett familjehem och 
var där i 4 år.”  - (Johan) 

 

En riskfaktor för Johan var att han under flera år levt som hemlös. För honom var drogfrihet 

ett måste för att kunna få en plats att bo på. Genom att vara drogfri för att bryta hemlösheten 

skapade han även förutsättningar för att kunna ta avstånd till det gamla nätverket. Den första 

tiden efter uppbrottet med droger beskrevs som en kamp för att få den drogfria vardagen att 

fungera. Informanterna angav att de inte hade ett större sug efter droger men att de kunde 
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sakna den gamla gemenskapen. Ett problem som kan uppstå på en helt ny plats är avsaknaden 

av sociala relationer och vänner vilket Anna beskriver så här: 

 
”Däremot hade jag ingen att komma till och Anders träffade jag inte förrän senare/…/Jag hade 
inga drogfria vänner. Jag hade bara vänner som var kriminella och missbrukare.”  - (Anna) 

 

Det gamla nätverket ses som hinder för att kunna bli del av den drogfria världen och 

avståndstagandet får en större innebörd än att bara minska risken för återfall. Idag umgås 

vissa av informanterna igen med de kontakter som de tog avstånd från. Några av 

informanterna anger att de idag kan umgås med gamla vänner som fortfarande missbrukar då 

de känner sig säkrare i sin drogfrihet. Sättet att umgås på och var det sker har dock förändrats. 

Det finns fortfarande ett behov att undvika att vistas i vissa miljöer för att inte behöva 

konfrontera det gamla livet.  

 
”Jag kan inte gå i centrum längre för jag måste stanna och prata med folk. Då går jag förbi 
missbrukare och andra som säger ´Vad du verkar högfärdig. Såg du inte mig?´.”  - (Simon)  

 

Resultaten överensstämmer med Brown et al. (2015). Det har varit viktigt att minska det 

negativa inflytandet på tillfrisknandet genom att isolera sig från eller på nya sätt hantera 

tidigare relationer. Umgänge med det gamla nätverket utgjorde riskfaktorer i informanternas 

sociala kontext och att ta avstånd stärkte deras resiliens mot påfrestningar. Om de upplevde 

drogsug innebar avståndet att tillgängligheten till droger fördröjdes tills de fick tid att ångra 

sig (Andershed & Andershed, 2009, s. 171-172). Genom att bryta med den del av det gamla 

nätverket som fortfarande missbrukar undvek informanterna indirekt social press att delta. 

Den indirekta sociala pressen sker när individen befinner sig i en social kontext där alla andra 

använder substansen och individen uppfattar att denne inte beter sig på ett lämpligt socialt sätt 

genom att inte delta (Elster, 2000, s. 75-76).   

 

Informanterna tog i olika utsträckning avstånd från det gamla nätverket berodde på vilken 

koppling de hade till den drogfria världen. Anna och Johan som hade färre drogfria kontakter 

var tvungna att ta avstånd från större delar av sitt nätverk och flytta till en annan stad vilket 

kan jämföras med Simon och Nils som bodde kvar (Skårner, 2001, s. 63). En anledning till 

detta kan vara att Simon och Nils endast missbrukade alkohol och inte hade kunnat flytta 

någonstans för att undkomma den. Alkohol är ungefär lika tillgängligt oavsett var i Sverige 
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man befinner sig och de var inte beroende av sitt kontaktnät för att få tag i drogen (Elster, 

2000, s. 65). 

 

Även om informanter påpekade att det alltid går att knyta nya kontakter med missbrukare så 

är tillgängligheten av narkotika till viss del beroende av ens personliga kontakter och det finns 

ett behov av att skapa ett geografiskt avstånd (Svensson, 2007, s. 309-312). Att göra drogerna 

fysiskt otillgängliga gav informanterna tid att låta önskan efter droger minska tills de har 

blivit tillräckligt starka för att kunna klara av att utsätta sig för risker (Elster, 2000, s. 65).  

 

Att ta avstånd från det sociala nätverket har haft kostnader för informanterna beroende på hur 

stor del av nätverket som de tagit avstånd från. Detta kan resultera i den ensamhet och tristess 

som informanterna upplevde tidigt i drogfriheten (Elster, 2000, 75). Det är troligt att graden 

av inre motivation hos individen är avgörande för att kunna uthärda denna period och är 

beroende av hur stor andel av det sociala nätverket de tagit avstånd från. 

 
Det är inte tillräckligt att endast ta avstånd från tidigare umgängen utan det har även varit 

viktigt att skapa nya drogfria kontakter. Att vara utan sociala relationer utgjorde en fara för att 

falla tillbaka in i det gamla livet och genom föreningarna och tolvstegsbehandling har 

informanterna hittat sammanhang och platser där de kan bygga ett nytt socialt nätverk och 

känna gemenskap med den drogfria världen. Centralt är att de nya nätverksmedlemmarna har 

förståelse för processen att avsluta missbruk. 

 

”Där bodde jag i många år men jag minns att jag satt och zappade på tevekanaler och tänkte ´
Fy fan är det så här mitt liv ska se ut?´. Jag var så jävla ensam och det var därför jag fortsatte 
att hjälpa till på föreningen.”  - (Anna)   

 

Informanterna har även uttryckt hur viktigt det har varit att få interagera med personer som är 

i liknande situationer och på så sätt kunna stötta varandra. Detta kan vara på grund av att 

samtliga deltagit i tolvstegsbehandling eller liknande vård. I denna behandlingsform betonas 

hur man hjälper sig själv genom att hjälpa andra (Anonyma Alkoholister, 2012).  

 
”Att prata med likasinnade människor har hjälp mig att få en annan syn på det hela. Alla där 
har haft samma problem och vi är öppna med varandra. Det är det som har gett kamratstöd.”  - 
(Nils)  
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Informanterna har använt sig av andra människor för självbegränsning genom att de avstod 

tillsammans i tolvstegsbehandling. Att kontinuerligt träffa de nya kontakterna kan ses som ett 

jämviktsbeteende, det är av allas intresse att närvara om andra gör det. De som fortfarande är 

delaktiga inom tolvstegsmöten sätter även sig själva i beroendeställning till andra och 

begränsar sig därigenom. Fortsatt deltagande inom dessa strukturer innebar även att 

informanterna var tvungna att följa de begränsningar som gruppen satt upp. Samhällets 

normer och värderingar kan även ses som begränsningar på individen och att följa dem är 

nödvändiga för att stärka tillhörigheten till den drogfria världen (Elster, 2000, s. 76-77).   

 

Informanterna angav att de har mindre sociala nätverk vilka till stor del består av deras familj 

och vänner de lärt känna genom föreningar och behandling. Detta är enligt Panebianco et al. 

(2016) en riskfaktor. Resultaten för denna studie överensstämmer inte med detta då 

informanterna själva uppger sig vara nöjda med sina nätverk vilket stöds av Skårner (2001, s. 

312-315) som hävdar att även om ett större nätverk utgör en skyddsfaktor så är det bättre med 

ett mindre, fungerande nätverk än det motsatta. Nätverkets förmåga att stödja individen beror 

på dess uppbyggnad. Informanterna anger att de har differentierat sina nätverk genom att 

skapa kontakter inom nya grupper. De har skapat kontakter dels med icke-missbrukare men 

även med professionella inom vården. Flera av dessa kontakter träffar informanterna 

kontinuerligt vilket skapar närmre relationer inom grupperna. Det finns sammanbindande 

länkar mellan olika grupper i nätverket då flera kontakter befinner sig i flera grupper 

samtidigt. Variation i nätverket utgör en skyddsfaktor då informanterna löper mindre risk att 

bli utelämnade till endast en grupp vid en kris. De olika grupperna kan ge olika former av 

stöd till informanterna och kompletterar varandra (ibid. s. 60-72).    

 

För att individen ska kunna må bra och få stöd behöver de minst en person som är opartisk till 

övriga i nätverket. Detta kan för informanterna sägas vara deras familjemedlemmar då de inte 

var involverade i informanternas behandlingar och föreningsliv (Forsberg och Wallmark, 

2008, s. 78-80). Informanterna har stor möjlighet att få stöd av sina nätverk. Det utgör en 

struktur som ger de möjlighet att hantera motgångar och är en skyddsfaktor (Landua, 2007, s. 

352-364). Den inre motivationen är även troligare att stöttas om individen befinner sig ett 

socialt nätverk där denne upplever säkerhet och kan relatera till andra inom nätverket. Att 

delta i tolvstegsbehandling och föreningar har därmed varit en skyddsfaktor (Deci & Ryan, 

2000, s. 71).  
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5.4 Sysselsättning 
Sysselsättning anser informanterna vara viktigt under den första tiden som drogfri då det har 

gett dem något att fokusera på och gav tillgång till nya miljöer och sammanhang. De 

informanter som hade svagare koppling till den drogfria världen upplevde att de var tvungna 

att anpassa sig till nya sociala regler i den drogfria världen. De kunde använda föreningslivet 

och behandling för att kunna lära sig hur de skulle förhålla sig till och kommunicera i den nya 

kontexten. Att kunna verka trovärdig i den drogfria världen gjorde det även lättare för 

informanterna att kommunicera med myndigheter vilket de haft svårt med under tiden i 

missbruk. Möjligheten att kunna vara delaktiga i den drogfria världen skapar motivation för 

informanterna. Det ger ny mening till deras tillvaro och bidrar till en nödvändig stadga som 

kan motverka återfall.  

 

”Så jag var med och hjälpte till på föreningen. Det var för att jag skulle ha något att göra på 
dagen för att inte gå ut dit igen. Det var för att ha något att göra på dagen.” – (Anna) 

 

Föreningslivet och behandling fungerar som en sorts kontroll vilken ger trygghet då 

informanterna får möjligheten att visa upp sin drogfrihet för andra. Att kunna bekräfta att man 

bibehållit drogfriheten tog bort möjliga misstankar om att de fortfarande missbrukade och 

skapade en säkerhet. Resultaten visar att möjligheten att hjälpa andra också är viktig för 

informanterna då detta skapar en meningsfull sysselsättning och ger glädje. Nils förklarar så 

här.  

 
”Det jag fick med mig att man vill hjälpa folk på det viset. Vi är till för varandra helt enkelt och 
jag tycker att det är kamratskapen som är viktig. Det är samma om någon fått återfall, då åker 
vi hem till dem och pratar. Vi häller inte ut någon sprit utan pratar bara.” – (Nils) 

 

Arbete och det aktiva deltagandet i behandling och föreningsliv är en skyddsfaktor för 

informanterna då det sker inom tydligt definierade strukturer och gränser som förstärks och 

upprätthålls. Deltagandet ger även ett syfte med tillvaron vilket är viktigt (Garbarino, 1992, s. 

151). Då informanterna angav att arbete var ett sätt att stärka kopplingen till den drogfria 

världen under tiden som missbrukare så tolkar jag resultaten som att sysselsättning även är ett 

sätt att bryta den dubbla tillhörigheten. Det ger en social respektabilitet och arbetsplatsen kan 

ses som en social värld som ger en ny identitet som arbetare. Detta är attraherande då det ger 

informanterna möjlighet att etablera sig i den drogfria världen (Svensson, 2007, s. 354-357).  
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Att kunna hjälpa andra och känna sig behövd skapar ett ömsesidigt utbyte i nätverket vilket 

enligt Broberg et al. (2015, s. 250-252) utgör en skyddsfaktor.  

 

5.5 Tillhörighet 
Informanterna anser att de under sina missbruk haft en dubbel tillhörighet vilken de nu har 

brutit genom att konstruera nya identiteter som icke-missbrukare. Informanterna hade olika 

upplevelser av deras koppling till den drogfria världen. Idag kan de se sina upplevelser av 

missbruk som erfarenheter som Johan beskriver det så här:  

 
”Jag ser inte mig själv som en knarkare längre. Det var bara en svacka i livet och antingen kan 
man grubbla ner sig över att ´Varför gjorde jag så där? Jag har slösat bort hela mitt liv´. 
Istället kan man lägga till det som en erfarenhet. Jag har prövat det där och förstår vad det 
handlar om. Då kan man känna lite självkänsla över att man har den erfarenheten.” – (Johan)   

 

Detta kan ställas i kontrast till Nils och Simon som under sina missbruk haft starkare 

kopplingar till den drogfria världen. Detta har också påverkat hur de har bemötts när de 

berättat om sina problem. Det är inte endast missbruket i sig som skapar tillhörighet till 

missbruksvärlden utan resultaten tyder på att den påverkas av flera faktorer. Detta kan 

förklaras med att alkohol är mer socialt accepterat och de upplevt mindre marginalisering på 

grund av sina missbruk. Simon säger att ha mindre tillhörighet till missbruksvärlden påverkar 

hans förmåga att kunna relatera till andra missbrukare.  

 
”Får de jobb någon gång så är det jättestort för dem. Jag kan inte jämföra mig med dem. Jag 
kan prata om andra saker. De har fastnat och har bara missbruk att prata om.” -  (Simon)  

 

Resultaten för denna studie stödjer den tidigare forskningen då informanterna återberättar 

delar av sitt missbruk ur en negativ synvinkel. Genom att helt ta avstånd från vissa delar av 

missbruket som möjligtvis kan ha varit positiva och bara återberätta nackdelarna omdefinierar 

de upplevelsen av att missbruka. Genom att tala om sig själva som annorlunda under 

missbruket jämfört med nu omdefinierar de även sig själva som personer. Utöver detta var 

identitetsbildningen beroende på informanternas förmåga att kunna delge övertygande 

förklaringar för hur de bröt med missbruket vilket jag anser att de under intervjuerna gjorde. 

Att informanterna för denna studie hade liknande berättelser kan sägas styrka den tidigare 

forskningen angående att berättelserna i viss utsträckning konstrueras i samband med 

professionella (McIntosh & McKeganey, 2000). Detta kan ha skett då informanterna för att 
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kunna arbeta vidare i stegen är tvungna att acceptera och utgå ifrån tolvstegsbehandlingens 

tankesätt.  

 

Konstruerandet av en ny identitet var viktigt för att minska risken för återfall. Att 

informanterna på detta sätt agerade annorlunda än vad de tidigare hade gjort utgör en 

diskontinuerlig handling som gör det möjligt för dem att omtolka sin tillhörighet. Identitet och 

handling är tätt sammankopplat då identiteten begränsar vilka handlingar som kan göras utan 

att bryta identiteten. Den nya identiteten utgör därmed ytterligare en självbindande 

begränsning (Bergmark & Oscarsson, 1988, s. 295) 

 

Svensson (2007, s. 364-366) pekar på att övergångsgemenskaper såsom föreningslivet eller 

kamratskapen inom tolvstegsbehandling har gett ny kompetens och tillgång till den drogfria 

världen efter att informanterna lämnat missbruksvärlden. Dessa kan samtidigt också finnas 

kvar som asyler om informanterna möter motgångar i den drogfria världen. Att informanterna 

är aktivt deltagande i föreningar och arbetar med individer med beroendeproblematik innebär 

att de fortfarande har en stark koppling till missbruksvärlden och därför inte helt kunnat sägas 

ha brutit med den. Informanterna berättade att det är vanligt att före detta missbrukare arbetar 

med att hjälpa andra med beroendeproblematik och är långvarigt delaktiga i 

tolvstegsbehandling. De erfarenheter som informanterna har med sig från missbruksvärlden är 

inte värdefull inom de flesta delar av den drogfria världen men informanterna har lyckats 

använda de för att etablera sig i ett nytt sammanhang. På detta sätt kan de kringgå de 

begränsade valmöjligheter de upplever i den drogfria världen. (ibid. s. 379). Detta ställer dock 

frågan om det finns en stor andel individer som aldrig helt bryter den dubbla tillhörigheten 

och fortsätter leva mellan världarna. En förklaring till detta kan vara att båda världarna tillför 

något till individen och ingen av dem är enbart positiv eller negativ. De kan få en fördel i ena 

världen som de saknar i den andra. Att informanterna har en fot kvar i missbruksvärlden kan 

vara på grund av den marginalisering de möter i den drogfria världen (Skårner, 2001, s. 204-

206). Det är även möjligt att detta kan vara något informanterna fått med sig från 

tolvstegsbehandling där en viktig punkt är att beroende betraktas som en obotlig sjukdom 

vilken man får lära sig att leva med resten av livet (Anonyma Alkoholister, 2012). 
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6. Sammanfattning av resultat och analys  
Vad har motiverat informanterna att vara drogfria? 

Resultaten för denna studie tyder på att en av de mest avgörande faktorerna för att bibehålla 

drogfrihet är motivation. Den inre motivationen är viktig för att den kan sägas vara avgörande 

för individens villighet att tillämpa de självbegränsande strategier som är nödvändiga för att 

avsluta missbruket och påverkar i vilken utsträckning individen är villig att bygga ett nytt liv.  

Den yttre motivationen måste utgå från individens personliga mål och förmåga för att 

effektivt kunna integreras hos individen, 

 

Vilka risk- respektive skyddsfaktorer för drogfrihet har informanterna upplevt? 

Den i resultaten mest uppenbara riskfaktorn var det gamla nätverket och att vistas i miljöer 

där exponering för drogen kunde ske. Att kunna organisera vardagen genom meningsfull 

sysselsättning var en viktig skyddsfaktor då det gav informanterna något att fokusera på under 

den första perioden av drogfrihet och gav tillgång till nya strukturer och sammanhang där 

informanterna kunde skapa nya drogfria kontakter. Att kunna utvecklas genom fortsatt 

deltagande i tolvstegsbehandling och att använda sina tidigare erfarenheter för att etablera sig 

i den drogfria världen var skyddsfaktorer. 

 

Vilka självbegränsande strategier har informanterna använt för att bibehålla drogfrihet? 

Att ta avstånd från gamla kontakter och söka nya var strategier som tillämpades för att kunna 

skapa nya liv i den drogfria världen. En strategi som används för att bibehålla drogfriheten var 

att associera återfall med negativa konsekvenser och att på detta sätt stärka den inre 

motivationen att inte återfalla. I samband med att skapa kostnader så skapades även 

belöningar för bibehållandet av drogfriheten. Den kamratskap som de funnit genom 

tolvstegsbehandling och genom sysselsättning och föreningsliv har varit viktig då de kunnat 

använda andra människor och strukturer för att begränsa sig.  

 

7. Avslutande diskussion  
Denna studies syfte var att undersöka vilka allmänna faktorer som påverkat före detta 

missbrukares förmåga att leva drogfritt och vad som gjort att de lyckats. Med den insamlade 

empirin har jag fått en ökad förståelse för fenomenet och anser att syfte och frågeställningar 

har besvarats. 
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Den kritik jag kan rikta mot constraint-teori samt risk- och skyddsfaktorer är att jag med dem 

har haft svårt att fånga de känslor som informanterna beskrev och hur de har påverkat deras 

logik och beslut. Constraint-teori fokuserar på de praktiska handlingarna som individen gör 

för att motverka beroendet. Även risk- och skyddsfaktorer och resiliens fångar inte känslolivet 

fullt ut då de mest berör kontexterna individen befinner sig i. I och med detta anser jag att 

motivation som teoretiskt begrepp har varit ett lämpligt komplement då den behandlar interna 

processer och hur de kan påverkas av omgivningen. 

 

Under uppsatsen gång har jag reflekterat över vad som inte ryms inom den här uppsatsen. 

Svåra uppväxtförhållanden och marginalisering är några av de teman som dök upp i 

berättelserna som har påverkat på informanternas liv. Anledningarna till att missbruket 

började försvinner inte nödvändigtvis efter att man slutat utan kan vara kvar efter man blivit 

drogfri. Under intervjuerna visade det sig att dessa känslor och upplevelser är något som de 

måste handskas med än idag och kan vara problem som är mer djuprotade än just 

beroendeproblemen. Även om man avslutat missbruket kan problem uppkomma som 

konsekvens av missbruket vilka man nu måste hantera. En informant sa att det svåraste inte 

var att avsluta missbruket utan att lyckas etablera sig på nytt och hantera de konsekvenser 

som missbruket fått. Här syns relevansen för det sociala arbetet då det bär på ett stort ansvar 

för den enskilde missbrukaren och har förmågan att hjälpa denne möjliggöra radikala 

förändringar av sitt liv.  

 

Denna studies resultat belyser den stora påverkan motivationsarbete och stödinsatser kan ha 

på bibehållande av drogfrihet samt hur viktig individens delaktighet och egna vilja är i 

motivationsarbetet. I och med detta så kan det vara en god idé att utvärdera hur stor roll 

klienten bör ha i utformandet av en handlingsplan då relationen till socialsekreteraren och 

planeringen, med utgångspunkt i individens förmåga att avsluta missbruket är avgörande för 

effektivt motivationsarbete. 

 

8. Framtida forskning  
Faktorer i omgivningen såsom ställning på arbetsmarknaden och boende hade avgörande 

effekter på informanternas förmåga att skapa en drogfri vardag. Vidare forskning om personer 

som lämnat missbruks socioekonomiska förutsättningar skulle skapa mer kunskap om hur det 

sociala arbetet kan verka för att ge individen goda förutsättningar att avsluta missbruk. 
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Resultaten för denna studie visar att den yttre motivationens är högst central för att få 

individen att göra kloka val. Ett förslag på framtida forskning kan vara undersöka hur 

socialarbetare utövar motivationsarbete och hur dess effekter upplevs av missbrukare.  Ett 

annat förslag på framtida forskning är kvantitativa studier om beviljade stödinsatser med 

målet att hjälpa individer att komma bort från sina missbruk och i vilken utsträckning dessa 

har hjälpt. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

- Presentation av mig samt uppsatsen. Informera om anonymitet och frivillighet.  

 

- Berätta lite om dig själv.  

 

- Vad fick dig att sluta med droger?  

 

- Vilket stöd fick du? Av vilka? 

 

- Fick du professionell hjälp?  

 

- Vad/vem gjorde det lättare att bibehålla en drogfri livsstil? 

 

- Vad/Vem gjorde det svårare att bibehålla en drogfri livsstil?  

 

- På vilka sätt begränsade du dig själv för att undvika drogerna?  

  

- Har det skett några förändringar i ditt sociala nätverk sen du aktivt missbrukade?  

 

- Hur gör du för att bibehålla en ett drogfritt liv?  

 

- Vad gör din vardag meningsfull? 

 

- Vilken syn har du på dig själv nu jämfört med då?  

 

- Hur har ditt liv förändrats sedan du blev nykter? (Vad är annorlunda?)  

 

- Vad är viktigt i ditt liv nu? Är det någonting du vill tillägga?  

 


