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“I have had my fair share of abuse, so I'm done with that” 

A qualitative study about the way out of drug abuse 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine the subjective experiences of the way out of drug 

abuse. Central to the study has been to investigate what, according to the interviewees, has 

caused the break up and what has been important for maintaining the drug-free life. The study 

is based on narrative interviewes with five individuals who have previously had a drug abuse. 

The study´s main results showed that the participants motivation for leaving the drug abuse was 

due to the negative consequences of the abuse. Several of the interviewees stated that they had 

reached a personal bottom before the break up of abuse. The results also showed that important 

factors for breaking up was to break with old friends and move to a new city. The most 

important thing for the break up was an internal driving force. In order to ensure a drug-free 

life the results showed that employment were important.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka subjektiva upplevelser av vägen ut ur narkotika-

missbruk. Centralt för studien har varit att undersöka vad som enligt intervjudeltagarna har 

föranlett uppbrottet samt vad som har varit viktigt för att vidmakthålla drogfrihet. Studien 

bygger på narrativa intervjuer med fem individer som har haft ett tidigare narkotikamissbruk. 

Huvudresultatet visade att intervjudeltagarnas motiv för att lämna missbruket var till följd av 

missbrukets negativa konsekvenser. Flera av intervjudeltagarna uppgav att de hade nått en 

personlig botten innan de beslutade sig för att lämna missbrukslivet. Studiens resultat visade 

även att viktiga faktorer för att lyckas lämna missbruket var att byta vänskapskrets samt 

bostadsort. Det viktigaste i detta avseende var dock den egna viljan att sluta. För att 

vidmakthålla det drogfria livet visade resultatet att flera faktorer var betydelsefulla. Fram-

trädande i intervjudeltagarnas berättelser var betydelsen av att ha en sysselsättning.  
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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett särskilt stort och varmt tack till alla intervjudeltagare som så 

generöst har berättat om sina erfarenheter och upplevelser av vägen ut ur missbruk. Utan er 

hade denna uppsats inte kommit till! Vi vill även rikta ett stort tack till de personer som har 

hjälpt oss att förmedla kontakt mellan oss och våra intervjudeltagare. Detta har underlättat vårt 

arbete avsevärt och vi vill därför uttrycka vår tacksamhet till er. Vi vill även tacka vår 

handledare Maja Lilja för den konstruktiva feedback och vägledning som vi har fått under 

arbetets gång. Avslutningsvis vill vi tacka de personer som har korrekturläst vårt arbete. Tack!  

Vi har valt att genomföra hela vårt examensarbete gemensamt där båda författarna delar lika 

stort ansvar för samtliga delar. Vi vill även tacka varandra för ett lärorikt examensarbete där vi 

har haft ett gott samarbete genom hela arbetet.  
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1. Inledning 

Livet ser ju likadant ut för dom, det har ju stannat upp. Så dom sitter fortfarande där och säger: 

“Tjenare läget?” Det är inte: “Vad gör du nu för tiden?” eller “Gud det var längesedan!” Dom 

meningarna finns inte där, för det är inte längesedan för dom, tiden har ju stannat upp där liksom.  

Detta citat är hämtat från Petras berättelse. Hon är en av de intervjudeltagare som denna studie 

bygger på. Petra har haft ett tidigare narkotikamissbruk men har lyckats lämna missbrukslivet 

bakom sig. Idag lever Petra ett liv fritt från droger. I detta citat talar hon om de personer som 

fortfarande befinner sig i ett aktivt missbruk.  

Det råder en dominerande pessimistisk bild av personer som missbrukar narkotika och enligt 

den dominerande synen är det mycket svårt att bryta ett missbruk (Kristiansen, 2000:13). Att 

lämna ett missbruk är emellertid inget enkelt projekt för individen. Vägen ur ett missbruk, har 

utifrån den forskning som finns på området beskrivits på flera sätt (Greiff & Skogens, 

2012:196). I forskningen finns flera olika faktorer som belysts för att en individ ska lyckas 

lämna sitt missbruk. Trots att det utifrån tidigare forskning framkommit skillnader i vägen ut 

ur missbruk vad gäller både olika typer av missbruk samt med eller utan behandling, är många 

forskare överens om att det troligtvis är liknande processer som är verksamma i de olika 

situationerna (Greiff & Skogens, 2012:197). Även om det finns mycket forskning kring detta 

ämnesområde finns dock viktiga aspekter som kräver mer uppmärksamhet. Enligt Kristiansen 

(2000:13) är exempelvis narkotikamissbrukare som lyckats upphöra med sitt missbruk en grupp 

som hitintills väckt begränsat intresse både i den offentliga diskussionen och av forskningen.  

Inledningsvis nämndes att det finns en generell föreställning i samhället om att det är mycket 

svårt att lyckas lämna ett missbruk. Vår avsikt med föreliggande studie är därför att 

uppmärksamma de personer som har lyckats tagit sig ur ett narkotikamissbruk eftersom dessa 

personer har getts mindre uppmärksamhet i såväl offentliga diskussioner som av forskningen. 

Studiens utgångspunkt är att bidra till en fördjupad förståelse för personer som har levt i ett 

narkotikamissbruk och som har lyckats lämna det, samt vad som krävs för att vidmakthålla 

drogfriheten. Att fokusera på det positiva, det vill säga, individens uppbrott från missbruk anser 

vi även kan vara värdefullt och givande för intervjudeltagarna själva. Studien kan bidra med 

kunskap som kan leda till en ökad förståelse gällande vilka faktorer som är av betydelse för att 

en individ ska upphöra med missbruk och leva ett drogfritt liv.  
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I Sverige är all hantering av narkotika kriminaliserat. Detta innebär att personer som missbrukar 

narkotika riskerar att utsättas för olika repressiva åtgärder från samhällets sida (Kristiansen, 

2000:22). En person som missbrukar narkotika är således inte en avvikare endast på grund av 

det normöverskridande som aktiviteten innebär, utan personen är dessutom en kriminell 

avvikare (ibid.). I föreliggande studie har vi av denna anledning valt att enbart fokusera på 

narkotikamissbruk då detta har en större kriminologisk relevans än alkoholmissbruk.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka subjektiva upplevelser av vägen ut ur narkotikamissbruk.  

För att uppfylla studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

• Vad motiverade intervjudeltagaren till att lämna narkotikamissbruket? 

• Vad anser intervjudeltagaren var viktigt för att lyckas lämna narkotikamissbruket? 

• Vilka faktorer anser intervjudeltagaren är viktiga för att vidmakthålla drogfrihet?  

1.2 Centrala begrepp  

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att endast fokusera på narkotikamissbruk. 

Missbruk är ett svårdefinierat begrepp och vi har inte funnit någon vedertagen definition av 

begreppet. Begreppet definieras på olika sätt i olika sammanhang och av denna anledning anser 

vi att det är viktigt att tydliggöra hur vi har valt att definiera begreppet. I denna studie har vi 

valt att definiera narkotikamissbruk utifrån Kristiansens (2000) definition. Med detta begrepp 

avser Kristiansen (2000:21) “en livsstil där narkotikaanvändningen upptar en så stor del av 

individens tillvaro att den ger problem av social, psykisk, fysisk och/eller ekonomisk art”. 

Denna definition tar således sin utgångspunkt i den påverkan narkotikaanvändningen har på 

individens liv. Utifrån denna definition utgör narkotikaanvändningen således en central 

aktivitet för individen.  

I de fall då vi endast skriver missbruk i studiens fortsatta framställning avser detta ett 

problematiskt bruk av narkotika då detta är studiens huvudsakliga fokus.  

Med drogfrihet avser vi totalt avhållsamhet från droger, såväl alkohol som narkotika.  

1.3 Disposition  

Efter detta inledande kapitel där studiens ämnesområde har introducerats samt studiens syfte 

och frågeställningar presenterats följer en genomgång av den tidigare forskning som legat till 
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grund för senare analys av det empiriskt inhämtade materialet. Därefter presenteras studiens 

teoretiska utgångspunkter, Travis Hirschis teori om sociala band samt Fuchs Ebaughs teori om 

exitprocesser. Därefter följer metodavsnittet där vi redogör för den valda metoden. I denna del 

diskuteras bland annat studiens urval, metodologiska överväganden samt tillvägagångssätt vid 

datainsamling och vid bearbetning och analys av insamlade data. Resultat- och analysdelen 

inleds därefter med en kort presentation av intervjudeltagarna och därefter följer resultat och 

analys innan den avslutande diskussionen. I den avslutande diskussionen sammanfattas studiens 

mest centrala resultat i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Även studiens 

fördelar och begränsningar diskuteras i denna avslutande del. 
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2. Tidigare forskning 

Detta avsnitt består av två delar. Vi inleder med att redogöra för vårt tillvägagångssätt i vårt 

sökande efter att finna relevant litteratur för det valda ämnesområdet. Därefter presenteras den 

tidigare forskning som har legat till grund för analysen av studiens insamlade intervjumaterial. 

Denna del kommer att presenteras utifrån studiens frågeställningar. 

2.1 Litteratursökning 

I sökandet efter relevant litteratur inom det valda ämnesområdet började vi med att söka efter 

vetenskapliga artiklar i samsöktsjänsten Discovery. I Discovery visas resultat från samtliga 

databaser som Högskolan i Gävle har till förfogande. I sökningarna valde vi att använda 

relevanta sökord för vårt syfte och frågeställningar. Information om varje enskild artikel så som 

vilken sökportal, databas, sökord, antal träffar, studiens titel, författare och år redovisas i bilaga 

8.1. För att avgränsa sökningarna valde vi att endast de artiklar som fanns tillgängliga i fulltext 

skulle visas. Detta eftersom vi önskade att läsa hela artikeln och inte endast delar av denna. Det 

andra kriteriet var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, det vill säga “peer 

reviewed”. Att artiklarna är vetenskapligt granskade kan ses som en slags kvalitets-kontroll 

(Allwood & Eriksson, 2010:32). På de träffar vi fick utifrån våra sökningar lästes artikelns titel 

och abstract (sammanfattning) för att snabbt kunna få en överblick om artikeln var relevant för 

vår studie. De vetenskapliga artiklarna som därefter valdes ut lästes sedan igenom i sin helhet. 

I vårt urval har vi vidare avgränsat oss till de studier som har fokuserat på narkotikamissbruk.  

Förutom vetenskapliga artiklar har även andra studier och avhandlingar på området använts. 

Den litteratur som i detta avseende har valts ut är studier som har haft stor betydelse för 

forskningsfältet. Den tidigare forskning som vi har valt att referera till i vår studie har även 

andra författare refererat till i hög utsträckning. Både äldre och nyare forskning har inkluderats 

och vi anser att trovärdigheten på dessa källor är hög då mycket av den äldre forskningen är 

återkommande i nyare forskning.  

2.2 Motiv för att lämna ett narkotikamissbruk 

En av de personer som har varit framträdande på forskningsområdet är Arne Kristiansen (2000) 

som i sin avhandling har undersökt såväl vägen in i, som vägen ut ur narkotikamissbruk. 

Kristiansen (2000) har i sin avhandling intervjuat både kvinnor och män med ett tidigare 

narkotikamissbruk. Det som framkom i studien var att negativa konsekvenser av missbruket 

hade stor betydelse för att intervjupersonerna skulle lämna missbruket. Beslutet att försöka 
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lämna missbrukslivet hade för samtliga av intervjupersonerna i studien föregåtts av att negativa 

sociala, ekonomiska, psykiska och/eller fysiska konsekvenser som under en längre tid hade 

lagrats i individernas medvetande (Kristiansen, 2000:135–136). 

Ett centralt begrepp med anknytning till negativa konsekvenser som skäl för att lämna ett 

missbruk är enligt Kristiansen (2000:38) The rock bottom. Begreppet innebär enligt Brill 

(refererad i Kristiansen, 2000:38) att individen upplever att hon eller han befinner sig i ett 

personligt bottenläge på grund av sitt missbruk. Detta personliga bottenläge brukar sägas vara 

en subjektiv upplevelse och är inte densamma för alla individer (ibid.). I det personliga 

bottenläget inser individen att missbrukslivet är ohållbart och att denne måste förändra sitt liv 

(ibid. 38–39; Waldorf, 1983: 240). Det som är en individs bottenläge kan endast bestämmas 

retrospektivt, det vill säga, när kunskaper finns om att en individ har lämnat missbruket 

(Kristiansen, 2000:137). Det är även viktigt att poängtera att det som är en individs bottenläge 

inte behöver vara en annan individs bottenläge. Detta bottenläge är individuellt (ibid.). 

Att en individ når ett personligt bottenläge kan således föranleda individens uppbrott från 

missbruk. I Ninive von Greiff och Lisa Skogens (2012:197) studie där förändringsprocessen i 

samband med missbruksbehandling har undersökts framför de liknande resultat som 

Kristiansen (2000), men författarna talar istället om olika typer av vändpunkter. Genom 40 

intervjuer med personer vilka har genomgått behandling framkom det att den egna viljan och 

insikten om att personen måste lämna missbruket var centralt för att förändringsprocessen 

överhuvudtaget skulle påbörjas (Greiff & Skogens, 2012:202). Författarna menar att det handlar 

om att den egna viljan till förändring måste påverkas i tillräckligt hög utsträckning för att 

individen ska påbörja en förändring. I likhet med de tidigare studier som presenterats framkom 

det även i Greiff och Skogens (2012:203) studie att det för intervjupersonerna var faktorer av 

negativ karaktär som hade föranlett uppbrottet.  

Liknande resultat framkommer även i Jan Blomqvist (2002a) studie där han genom intervjuer 

med personer vilka har erfarenhet av ett tidigare narkotikamissbruk har undersökt vägen ut ur 

missbruk. Framträdande i studiens resultat, och vad som av Blomqvist (2002a:197) kan ses som 

ett första steg mot förändring är att drogmissbrukets negativa följder med tiden har börjat 

överväga drogbrukets positiva aspekter. I Blomqvist (2002a:102–103) studie framkom det att 

för dem som hade lämnat sitt missbruk bakom sig, såväl med, som utan professionell hjälp så 

hade beslutet om att sluta växt fram som en följd av ökande negativa erfarenheter av livet i 

missbruk. En stor del av intervjudeltagarna uppgav att de hade olika negativa drogerfarenheter 
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och på grund av detta beslutade de sig för att antingen sluta eller söka hjälp för sitt missbruk 

(Blomqvist, 2002a:102–103). 

Emellertid är det viktigt att betona att en individ inte nödvändigtvis behöver nå det personliga 

bottenläget för att lämna ett missbruk. Detta är något som Deborah L. Finfgeld (2000:70) 

påpekar i sin studie där hon genom kvalitativa intervjuer har undersökt hur individer övervinner 

drog- och alkoholproblem utan att delta i tolvstegsinspirerade självhjälpsgrupper eller formell 

behandling. Finfgeld (2000:70) menar att det är viktigt att komma ihåg att alla människor med 

ett missbruk inte nödvändigtvis behöver ha nått sin personliga botten innan de beslutar sig för 

att sluta. Ett av studiens huvudresultat som framkom i Finfgelds (2000:71) studie var att alla 

individer inte behöver professionell hjälp för att lyckas lämna ett missbruk, vilket många påstår. 

2.3 Viktiga faktorer för att lyckas lämna ett narkotikamissbruk 

Utifrån det som framkommit ovan framgår det att motiven för att lämna ett missbruk varierar. 

När individen har kommit till insikt om att personen vill förändra sin livsstil är det emellertid 

ofta nödvändigt med vissa faktorer som kan möjliggöra uppbrottet. Enligt Kristiansen 

(2000:42) är det fem viktiga faktorer som krävs för att en individ ska lyckas bli drogfri. För det 

första måste personen förändra sin uppfattning till drogerna och missbrukslivet, därefter gäller 

det att personen förändrar sitt handlingssätt till drogerna. Det tredje personen måste göra är att 

bryta sig loss från missbrukslivet för att därefter bryta sociala kontakter som inte ger personen 

stöd för att uppnå drogfrihet. För det femte krävs det att denne etablerar sig i det drogfria livet 

(Kristiansen, 2000:42). Att en individ har en etablerad position i det drogfria livet kan 

exempelvis innebära att personen har skaffat nya intressen, bostad, börjat studera eller arbeta 

för att kunna upprätthålla drogfriheten (se även Greiff & Skogens, 2012:202). 

Utifrån Kristiansens (2000:13) studie framgår det att vägen ut ur missbruk inte är någon enkel 

process för individen. Detta överensstämmer även med det som har framkommit i andra studier 

på området som visar att vägen ut ur missbruk vanligtvis är en mångfacetterad process, som 

bygger på interaktion mellan individen och den sociala- och kulturella omgivningen. Trots att 

enskilda händelser kan vara viktiga för att en individ ska förändras så krävs det att förändringen 

sker i ett socialt sammanhang som ger personen förutsättningar för att kunna genomgå 

förändringen (ibid). För de allra flesta människor är det viktigt att bygga upp relationer till andra 

som accepterar och respekterar personens nya livsstil där narkotikan inte längre är en central 

aktivitet. Det handlar således om att olika positiva och stärkande faktorer måste sammanfalla 



 

7 

 

tidsmässigt. För att lyckas bli drogfri framkom det i Kristiansens (2000:209) studie att det var 

avgörande att individen fick hjälp med bostad och försörjning.  

Att förändringen mot drogfrihet är en lång process betonas även av Jan Blomqvist (2002b:141). 

För att påbörja denna förändring krävs att personen i fråga vill sluta missbruka och att individen 

förbereder sig mentalt på vad detta kommer att innebära (ibid.). Hälften av intervjupersonerna 

i Blomqvist studie uppgav förändringar i levnadsförhållandena som viktiga förutsättningar för 

att lyckas lämna livet i missbruk. I detta avseende betonades exempelvis arbete, bostad, god 

ekonomi, nytt socialt nätverk, engagemang i nya fritidsaktiviteter samt en vilja att bevara en ny 

social status. När en individ lämnar ett missbruk resulterar det ofta i stora förändringar, och för 

många innebär det att man lämnar sin gamla sociala värld och byter umgängeskrets (Kristiansen 

och Skårner ref. i Svensson & Skårner, 2014:18). Waldorf (1983:237, 241) har i sin studie som 

bygger på 102 intervjuer med före detta heroinmissbrukare framkommit till liknande resultat. I 

studien framkom det att individer som väljer att sluta missbruka måste lämna den plats där de 

har använt opiater, bryta alla band med andra missbrukare samt skapa nya intressen och nya 

sociala nätverk.  

De studier som har undersökt individers uppbrott från missbruk grundar sig till stor del på 

individer som har genomgått behandling. I Greiff och Skogens (2012:203, 205) studie beskrev 

de att så gott som alla intervjudeltagare ansåg att behandlingsinsatserna hade varit viktiga för 

att påbörja förändringen. Enstaka individer i studien ansåg även att tidigare behandling, 

eftervård och AA-möten hade varit viktigt. Vad gäller det som intervjupersonerna ansåg vara 

viktigt med behandlingen varierade. Vissa menade att det var kunskapen som förmedlas under 

behandlingen som varit till stor hjälp för personen att hålla sig drogfri medan en del däremot 

ansåg att det var självhjälpsgrupper såsom AA-möten som hade varit det viktiga. Några ansåg 

även att det var rutinerna och gemenskapen i behandlingsgruppen som hade underlättat upp-

brottet (ibid.).  

2.4 Vidmakthållande av ett liv utan droger 

Beslutet om att förändra sitt liv, ge upp vänner och bekanta, och att påbörja en okänd karriär är 

ingen lätt uppgift för personer med ett tidigare missbruk (Waldorf, 1983: 257). Att lämna en 

gammal livsstil kan snarare skapa lika många problem som det löser, menar Waldorf (ibid., 

257). Det är inte ovanligt att individer som lämnar ett missbruk använder olika typer av 

medvetna strategier för att inte återfalla i missbruk. I Waldorfs (1983:261) studie framkom det 
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att individer måste använda en mängd olika strategier för att undvika såväl drogerna, vännerna 

och situationer där opiater kan användas. Lyckas inte individen att undvika frestelserna är risken 

stor att denne faller tillbaka till sina gamla vänner, tillhåll, och droganvändning (ibid.,261).  

Utöver de strategier som en individ kan använda för att inte falla tillbaka till de gamla rutinerna 

och återfalla i missbruk så kan även individens sociala nätverk vara viktigt. Detta är något som 

Anette Skårner (2001:319) har undersökt i sin avhandling. I studien undersöks vilken betydelse 

det sociala nätverket har för individens möjligheter att förändra sitt liv. Skårner (2001:323) 

menar att det sociala nätverket spelar en central roll för att en individs förändring ska 

vidmakthållas över tid. För att drogfriheten ska vidmakthållas krävs det tillträde till, samt att 

personen har känsla av samhörighet i den “vanliga” världens gemenskaper. Skårner klarlägger 

således att det drogfria livet måste få en egen mening och innehåll. Ett av de viktigaste resultaten 

som framkom i avhandlingen var att om inte individens sociala liv omstruktureras är det en stor 

risk att individen så småningom återgår till det tidigare livet (ibid.).  

Även Kristiansen (2000) skriver om det sociala nätverkets betydelse. Enligt Kristiansen 

(2000:50) är det inte ovanligt att individer som tidigare har varit narkotikamissbrukare 

engagerar sig i religiösa eller ideologiska organisationer som till exempel Anonyma 

Narkomaner (NA) och Anonyma Alkoholister (AA). Även i andra studier har det framkommit 

att flera individer med ett tidigare narkotikamissbruk har valt att söka sig till NA-gemenskapen. 

Detta innebär att de umgås med andra som har erfarenhet av droger men som nu har lämnat det 

bakom sig (Svensson & Skårner, 2014:18). Det är många som känner en sån stark tillhörighet i 

NA att de stannar kvar där inte bara för att stå emot drogerna och drogsuget som det först var, 

utan även senare för att de vill utvecklas på ett personligt plan (Kristiansen, 2000:171).  

Likaså har Karin Trulsson och Ulla-Carin Hedin (2004) undersökt det sociala stödets betydelse 

för kvinnor som lämnat ett missbruk. En stor del av kvinnorna berättade att det var deras barn 

som varit en stark drivkraft för att lyckas ge upp drogmissbruket. Detta eftersom de kände ett 

ansvar att ta hand om barnen (ibid., 151). Efter många år i drogmissbruk hade kvinnorna endast 

kvar ett fåtal vänner som inte själva använde droger och därav hade nya kontakter skapats 

genom behandlingsprogram, uppföljningsgrupper, självhjälpsgrupper och frivillig-

organisationer. Detta blev viktigt för att kompensera för det bristande sociala nätverk kvinnorna 

annars hade (ibid.). Kvinnorna som hade lämnat drogmissbruket träffade ofta andra kvinnor 

som befann sig i en liknande situation, vilket var ett betydelsefullt stöd för dem (ibid., 152, 

154). 
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I en studie av Blomqvist (2002b) har återhämtningen från alkohol-och drogproblem såväl med 

som utan behandling undersökts. Även en stor del av deltagarna i denna studie beskrev 

betydelsen av inre förändringar och/eller stöd från andra personer, såsom partner, andra 

familjemedlemmar, eller vänner som viktiga för att vidmakthålla ett liv utan droger (Blomqvist, 

2002b:147). I Blomqvists (2002a:125) studie framgår också att inre förändringar så som ökad 

viljestyrka, ett nytt sätt att tänka, större ansvarskänsla och/eller andliga upplevelser har varit 

viktiga faktorer för individens vidmakthållande av drogfrihet.  

Utifrån den forskning vi i detta avsnitt har refererat till betonas även att det är viktigt att det 

drogfria livet får en egen mening och ett eget innehåll bortom drogerna. Av flera studier 

framkommer i detta avseende att det är viktigt att individen får nya intressen. Detta är något 

som bland annat Finfgeld betonar (2000:71). Det är viktigt att personer som har lyckats lämna 

ett missbruk hittar andra sysselsättningar och intressen för att minimera risken för återfall. I 

Finfgelds studie framkom att det i förändringsarbetet var viktigt att dessa individer fick hjälp 

att utforska och hitta intressen eller aktiviteter som de kunde syssla med istället för sin 

missbrukskarriär. Lyckades inte detta var risken annars stor att individen återföll i de gamla 

rutinerna.  

Missbruksområdet är tämligen väl utforskat. Vi har därav inte haft möjlighet att ta del av all 

den tidigare forskning som finns på området. Av denna anledning är vi därför medvetna om att 

vi kan ha missat viktig information. Det som har presenterats ovan är emellertid det som vi har 

funnit mest relevant för vår studie och det är även studier som har getts stor uppmärksamhet av 

andra författare. Återkommande i mycket av den tidigare forskning som vi har tagit del av är 

att det som ofta anges som skäl för att sluta missbruka är olika typer av negativa drog-

upplevelser. Att individer når ett personligt bottenläge innan de beslutar sig för att förändra sitt 

liv är det som har varit mest framträdande. För att förändringen därefter ska bli bestående över 

tid har sociala faktorer, så som stöd från familj och vänner betonats. Även behandlings-

relaterade faktorer vilka omfattar såväl avgränsade behandlingsinsatser som stödinsatser eller 

självhjälpsgrupper har visat sig vara viktiga faktorer för att vidmakthålla drogfrihet. Intressant 

för vår studie utifrån den forskning som har redogjorts för ovan är att undersöka om det 

framkommer skillnader och/eller likheter mellan våra empiriska data och det som har varit 

framträdande i tidigare forskning.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Nedan kommer de teorier som har tillämpats för att analysera det insamlade datamaterialet att 

presenteras.  

3.1 Teorin om Sociala band 

Sociala band teorin som är framtagen av Travis Hirschi (1969:291, 289) fokuserar på en 

individs sociala band till det konventionella samhället. Hirschis (1969:289) teori är en 

kontrollteori vilket innebär att den utgår från grundantagandet att en individ begår brottsliga 

handlingar på grund av att denne har svaga sociala band till det etablerade samhället. 

Hirschis (1969:291) teori bygger på fyra element som var för sig och även tillsammans bildar 

de sociala band som avhåller individer från att begå avvikande handlingar. Teorins första 

elementet är anknytning. En stark anknytning till andra människor, exempelvis till föräldrar och 

vänner kan främja det icke normbrytande beteendet (ibid.). Det andra elementet är åtagande 

vilket innebär om individen skapar investeringar i olika livsmål där individen lägger ner tid och 

engagemang i exempelvis en utbildning, ett jobb och att vidmakthålla sitt rykte. Det tredje 

elementet är delaktighet i konventionella aktiviteter. Det kan vara att personen engagerar sig i 

skolan, arbete och/eller föreningsaktiviteter där de själva skapar rutiner som ofta leder till att 

individen inte har tid eller möjlighet till en avvikande livsstil. Det fjärde och sista elementet 

handlar om individens egna tro på den moraliska riktigheten. För en individ som inte har någon 

tro på legitimiteten i ett normsamhälle är risken stor att personen kommer att bryta mot reglerna. 

Hirschi förklarar även att styrkan i ett av dessa fyra element ofta bidrar till styrka i de andra 

elementen. För att exemplifiera detta kan exempelvis sägas att det för personer med en bra 

anknytning till konventionella institutioner och till andra personer så är sannolikheten större att 

de även investerar i konventionella aktiviteter för att få ett bra jobb och får därmed ofta en 

starkare tro på samhällsnormerna (Hirschi, 1969:293, 296). 

3.2 Fuchs Ebaughs teori om exitprocesser  

Helen Rose Fuchs Ebaugh (1988) har utvecklat en allmän teori om den förändringsprocess ett 

uppbrott från en social roll innebär. Teorin är empiriskt grundad och bygger på 185 intervjuer 

med personer som har lämnat en central roll (Fuchs Ebaugh, 1988:25). Fuchs Ebaugh har bland 

annat intervjuat före detta kriminella, före detta alkoholmissbrukare, personer som genomgått 

en skilsmässa, före detta nunnor samt före detta transsexuella. Studien fokuserar på 
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uppbrottsprocessen från signifikanta roller där författaren undersöker den process ett 

rollutträdande innebär för individer som har lämnat olika typer av sociala roller. 

Det som intervjudeltagarna har gemensamt är att de en gång, tidigare i deras liv, har identifierat 

sig med en social roll vilken de inte längre har. Fuchs Ebaugh beskriver uppbrottet som en 

process vilken innebär att individen bryter upp från en roll som är central för individens identitet 

och återskapar en ny identitet i en ny roll. Detta är den process som Fuchs Ebaugh (1988:1) 

benämner ”role exit”, det vill säga, rollutträdande.   

Enligt denna teori genomgår individen fyra olika faser i exitprocessen. De fyra olika faserna är: 

de första tvivlen, sökandet efter alternativ, vändpunkten samt skapandet av ex-rollen. I den 

första fasen, de första tvivlen, börjar individen att ifrågasätta sin nuvarande roll och de första 

tvivlen uppstår som ett resultat av flera olika händelser (Fuchs Ebaugh, 1988:182). Oavsett 

under vilka omständigheter som de första tvivlen uppstår så leder dessa till att individen 

upplever osäkerhet i den nuvarande rollen (ibid.). Detta kan leda till att individen så småningom 

börjar att söka andra alternativ vilket Fuchs Ebaugh beskriver som den andra fasen i processen 

för en individs rollutträde.  

I exitprocessens tredje fas sker vändpunkten. Då individerna kommit till denna fas har de 

genomgått en lång process där de inte längre känt någon glädje och så småningom kommit till 

en punkt där de själva insett att deras nuvarande situation inte är hållbar och därför kommit till 

ett definitivt beslut att göra en förändring (Fuchs Ebaugh, 1988:124). Fuchs Ebaughs har 

identifierat fem så kallade huvudtyper av vändpunkter vilka framkom utifrån intervjuerna. De 

fem vändpunkterna är: specifika händelser som ofta är traumatiska, situationer som är kulmen 

av en serie av händelser, tidsrelaterade faktorer, händelser vilka gav individen ursäkter för 

uppbrottet samt att personen kan hamna i en antingen/eller-situation (Fuchs Ebaugh, 1988:148).  

I processens fjärde fas handlar det om skapandet av ex-rollen där individen strävar efter att 

placera sig själv i en ny roll. I denna fas måste individen oftast hantera olika typer av problem 

som på olika sätt är relaterade till den gamla rollen (Fuchs Ebaugh, 1988:149).  

Det är emellertid viktigt att poängtera att den process som ett rollutträdande innebär är en social 

process, vilket innebär att den är formad och skapad av olika sociohistoriska faktorer (Fuchs 

Ebaugh, 1988:24). Det finns således inget biologiskt eller ”normalt” kring ett rollutträdande 

(ibid.). 
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3.3 Tillämpning av teori  

Eftersom föreliggande studie fokuserar på upphörandet av narkotikamissbruk kan Hirschis teori 

samt Fuchs Ebaughs teori ge ett ökat förklaringsvärde av vår insamlade empiri. I likhet med 

Fuchs Ebaughs fokuserar denna studie på uppbrottet från en social roll. Då vi är intresserade av 

den vändpunkt som föranlett själva uppbrottet kommer den tredje fasen, det vill säga, 

vändpunkten i Fuchs Ebaughs teori att tillämpas. För att ge läsaren en förståelse för teorin har 

vi dock valt att redogöra för teorins samtliga faser i samband med presentationen av teorin.  

Sociala band-teorin fokuserar på vad som avhåller personer från att begå avvikande handlingar, 

som exempelvis brott. Det som avhåller en person från att begå brott anser vi också kan 

användas för att förklara vad som avhåller personer från att inte återfalla i missbruk. En av de 

frågeställningar som besvaras i denna studie avser vad som är viktigt för att individen ska 

vidmakthålla drogfrihet. I detta avseende kan sociala band-teorin samt Fuchs Ebaughs teori 

bidra till en ökad förståelse för de faktorer som underlättar för intervjudeltagaren att lämna ett 

missbruk samt vidmakthålla drogfrihet. Teorierna kan bidra till ökad förståelse för vad som 

motiverar en individ att lämna ett missbruk samt vad som är viktigt för att fortsätta leva en 

konventionell livsstil. Teorierna kommer som nämnts tidigare dels användas för att förklara vår 

insamlade empiri, dels för att analysera vår insamlade data.   
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4. Metod 

Denna studie bygger på intervjuer med fem personer vilka har haft ett tidigare narkotika-

missbruk. För att besvara studiens syfte ansåg vi att det var intervjudeltagarnas perspektiv som 

skulle stå i fokus. Vi valde därför att tillämpa den kvalitativa forskningsintervjun som metod. I 

likhet med många andra kvalitativa forskare ville vi “se världen med intervjudeltagarens ögon” 

(Bryman, 2011:362) och få en förståelse för hur intervjudeltagaren har levt sitt liv. Eftersom 

vår avsikt var att skapa en förståelse för individers erfarenheter och upplevelser av att lämna ett 

missbruk ansåg vi att detta var kunskap som vi kunde nå genom intervjuer.  

Den intervjumetod som använts är narrativa intervjuer. Narrativa intervjuer är densamma som 

livsberättelse- och livshistorieintervjuer där fokuset är på att höra intervjudeltagarnas berättelse 

om ett visst fenomen, exempelvis livsförändringar (Bryman, 2011:532, 535; Öberg, 2011:59). 

Livsberättelser används för att skapa förståelse kring människors liv så som de själva minns 

och berättar om det (Jepson Wigg, 2015:238). Denna intervjumetod innebär att intervju-

deltagaren får berätta fritt om sitt liv så länge det är inom studiens syfte och intervjuaren har 

möjlighet att ställa följdfrågor utifrån det personen berättar (Jepson Wigg, 2015:242).  

Fuchs Ebaugh (1988:32) menar att en individs agerande påverkas av individens subjektiva 

upplevelser. Utifrån detta är det således nödvändigt att undersöka en individs subjektiva 

upplevelser för att kunna förstå en individs beteende (ibid.). Detta anser vi motiverar vårt val 

att använda denna intervjumetod då det för studien är individernas egna erfarenheter och 

upplevelser som vi vill ta del av för att kunna förstå deras uppbrott från missbruk. Även Öberg 

(2011:69) menar att denna metod är särskilt lämplig att använda då syftet är att få en förståelse 

för den subjektiva tolkningen av livet.  

Intervjuarens roll i livsberättelseintervjuer är att locka fram berättelser av intervjudeltagaren 

och det som eftersträvas är att få ingående och djupa berättande svar på de frågor som ställs 

(Kvale & Brinkmann, 2014:194). Denna typ av intervjuer kan genomföras på olika sätt. 

Intervjuaren kan exempelvis be intervjudeltagaren att berätta hela sin livsberättelse utan att 

specificera tema, eller be personen att berätta om en specifik period i livet (Johansson, 

2005:245). I vår studie har fokus varit på en specifik period i intervjudeltagarens liv, det vill 

säga individens tidigare missbruk och uppbrott från detta. De livsberättelser som denna studie 

bygger på är således retrospektiva, vilket de flesta livsberättelser är (Fuchs Ebaugh, 1988:33), 

och vi som intervjuare har varit medskapare till berättelserna.  
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Eftersom vi var intresserade av en specifik period i intervjudeltagarnas liv påverkade detta även 

graden av struktur i intervjun. Olika intervjutyper skapar olika utrymme för intervjudeltagaren 

att skapa berättelser (Johansson, 2005:245). Utifrån studiens syfte ansåg vi att en halv-

strukturerad och tematiskt guidad intervju var det som skulle tjäna vårt syfte bäst. Den halv-

strukturerade intervjun innebär att intervjudeltagarens utrymme att utveckla berättelser är 

betydligt större än vid exempelvis en strukturerad intervju (Johansson, 2005: 245–246). Vårt 

val att använda denna intervjutyp förklaras närmare nedan.  

Eftersom studien inte avser att testa någon hypotes utan istället syftar till att bidra till en ökad 

förståelse för studiens valda ämne och dess resultat, ämnar de valda teorierna bidra till det. Vårt 

angreppssätt i detta avseende kan beskrivas som abduktivt vilket innebär att vi har pendlat 

mellan vår empiriskt inhämtade data och redan kända kunskaper samt teorier på området (Fejes 

& Thornberg, 2015:27). Detta för att sedan göra jämförelser och tolkningar. Slutsatserna av den 

inhämtade empirin kan genom det abduktiva angreppssättet styrkas genom jämförelser till 

teorier. 

4.1 Intervjuguidens utformning 

Innan genomförandet av intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 8.4). Denna 

användes vid samtliga intervjuer. Vi valde att ha en intervjuguide för att undvika de problem 

som annars kan uppstå vid ostrukturerade intervjuer. Vid ostrukturerade intervjuer har 

intervjuaren oftast en uppsättning med teman som intervjun avses täcka. Detta tillvägagångssätt 

kan innebära att intervjuaren missar viktiga ämnen som behövs för att kunna besvara studiens 

syfte (Bryman, 2011:415). Av denna anledning ansåg vi att en semistrukturerad intervjuform 

var att föredra. Intervjufrågorna var öppna och anpassades utifrån den enskilde intervju-

deltagaren.  

Intervjuprocessen i semistrukturerade intervjuer kan beskrivas som flexibel och detta innebär 

att intervjuaren inte är låst till att följa intervjuguiden, utan denna kan snarare betraktas som ett 

verktyg under intervjun (Bryman, 2011:206, 415). Under våra intervjuer har vi i linje med vårt 

narrativa förhållningssätt låtit intervjudeltagarna få stor frihet att formulera svaren på sitt eget 

sätt. Vi har strävat efter att ställa frågor som uppmuntrat intervjudeltagaren till ett berättande 

sätt att svara på våra frågor. Under intervjuerna ställdes även uppföljningsfrågor vilket 

möjliggjorde för oss som intervjuare att kunna kontrollera att vi tolkat intervjudeltagaren rätt. I 

intervjuguiden valde vi att ha tre huvudfrågor vilka utformades utifrån studiens syfte och 
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frågeställningar (se bilaga 8.4). Dessa frågor formulerades med syftet att fånga intervju-

deltagarnas berättelser. Dessa tre huvudfrågor har således ställts till samtliga intervjudeltagare 

och beroende på vilket svar frågorna har genererat, det vill säga om vi inte har fått alla frågor 

till respektive huvudfråga besvarade har de övriga frågorna ställts. Anledningen till att vi valde 

att ha med alla dessa frågor i intervjuguiden var främst i form av stöd för att vi inte skulle missa 

frågor som var viktiga för att besvara våra frågeställningar. Det är dessutom viktigt att 

intervjuaren skaffar sig en uppfattning om vad intervjudeltagaren själv upplever som viktigt 

och av betydelse utifrån studiens frågeställningar (Bryman, 2011:419). I intervjusituationen har 

vi låtit intervjudeltagaren få tid på sig att tänka efter, tala till punkt och accepterat tystnad samt 

pauser. Innan intervjuerna avslutades kontrollerades att frågorna i intervjuguiden hade 

besvarats.  

Innan genomförandet av intervjuerna tog vi del av mycket litteratur på det valda ämnesområdet 

för att på så sätt bli väl insatta i ämnet. Vi såg även till att vi kunde intervjufrågorna utantill. 

Detta är något som Bryman (2011:211–212) anser är en stor fördel även om intervjuguiden är 

med under intervjun. En intervjusituation kan upplevas som en stressande och krävande uppgift 

och för intervjuaren kan det vara lättare att prestera om man kan guiden utantill. Då mycket 

litteratur hade lästs på området innan intervjutillfället är detta något som även har påverkat de 

frågor som ställts under intervjuerna. För att påverka intervjudeltagarens svar i så liten 

utsträckning som möjligt har vi därför strävat efter att ställa öppna frågor.  

4.2 Vetenskapsteori 

I denna studie har vi betraktat verkligheten som något föränderligt, där intervjudeltagaren 

tillsammans med oss som intervjuare skapat den kunskap som producerats i intervjusituationen. 

Detta tyder på att studien har ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt (Bryman, 2011:341). 

Socialkonstruktionismen utgår från att människor är sociala varelser som hela tiden anpassar 

sina handlingar beroende på vilken social verklighet de befinner sig i, exempelvis i intervju-

situationen (Justesen & Mik-Meyer, 2011:56). Att kunskapen betraktas som socialt konstruerad 

innebär däremot inte att den behöver vara påhittad (Thurén, 2007:146).  

4.3 Urval och avgränsningar 

För att inkludera lämpliga studiedeltagare för att besvara studiens syfte och frågeställningar 

formulerades ett antal urvalskriterier. De personer som skulle ingå i studien ansåg vi skulle: (1) 

ha erfarenhet av ett flerårigt narkotikamissbruk, (2) ha varit drogfri i minst ett år vid 
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intervjutillfället, samt, (3) vara över 18 år. Att intervjudeltagarna skulle ha flera års erfarenhet 

av narkotikamissbruk var för att de då kunde antas ha upplevt de konsekvenser som ett missbruk 

medför. Att intervjudeltagarna skulle ha varit drogfria i minst ett år var av anledningen att de 

då kan tänkas ha fått en viss distans till sitt missbruk, samt att det troligtvis skulle vara lättare 

för dem att identifiera faktorer som har varit betydelsefulla i förändringsprocessen. Det 

sistnämnda urvalskriteriet, det vill säga att intervjudeltagarna skulle vara över 18 år var på 

grund av etiska aspekter. Vid utformandet av de urvalskriterier som använts i föreliggande 

studie har inspiration hämtats från Kristiansens (2000) studie.  

Enligt Blomqvist (2001:163) grundar sig en stor del av den kunskap som finns om hur man blir 

fri från missbruk på studier av behandlade individer. I vår studie har vi valt att inte göra någon 

avgränsning vad gäller huruvida individen har genomgått behandling eller inte för att uppnå 

drogfrihet. Detta anser vi kan tillföra en bredd till vår studie och vår förhoppning har således 

varit att nå intervjudeltagare som har gått olika vägar för att lämna sitt missbruk. Att endast 

basera studien på exempelvis personer som genomgått behandling för att lämna sitt missbruk 

kan anses ge en alltför snäv bild av det valda ämnesområdet (ibid., 2001:163).  

Urvalet kan vidare beskrivas som ett bekvämlighetsurval då vi har valt ut personer som för 

tillfället varit tillgängliga (Bryman, 2011:194). Urvalet är således ett icke-sannolikhetsurval 

(ibid.). Trots de problem denna urvalsstrategi innebär när det gäller exempelvis generalisering 

kan resultaten ändock användas för att göra kopplingar till redan existerande resultat på området 

(Bryman, 2011:195). Bekvämlighetsurval som urvalsstrategi kan exempelvis användas i de fall 

då forskaren får en möjlighet att samla in data från ett urval som denne inte anser sig ha råd att 

missa (Bryman, 2011:195). Trots de nackdelar som denna urvalsstrategi kan innebära så anser 

vi att detta tillvägagångssätt var nödvändigt för att vi skulle komma i kontakt med personer som 

var villiga att berätta om sina upplevelser av att lämna ett missbruk.  

Urvalet består av fem individer, varav en av intervjudeltagarna går under substitutions-

behandling, där han i medicinskt syfte får metadon. Med anledning av att han själv beskriver 

sig som drogfri har vi valt att inkludera denna person i vårt urval. Vår uppfattning är att han har 

lämnat sitt gamla liv bakom sig och att han har fått en distans till sitt gamla liv då han var aktiv 

i missbruk. Med tanke på att studien berör ett känsligt ämne kan det även vara svårt att nå 

intervjudeltagare och vi har därav valt att vara öppna i vårt sökande efter intervjudeltagare. 

Övriga intervjudeltagare i studien har en total avhållsamhet från droger (inklusive substitutions-

medicin). Våra intervjudeltagare kommer från två medelstora städer i Sverige.  
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4.4 Rekrytering av intervjudeltagare 

För att komma i kontakt med potentiella intervjudeltagare kontaktades en person vilken genom 

sin yrkesroll har personlig kännedom om, samt kommer i kontakt med personer som har haft 

ett tidigare missbruk. Vi fick kännedom om denna person genom vår praktik under studietiden 

och det kändes därför naturligt att vända sig till denna person för att be om hjälp med att 

förmedla kontakt. Personen kontaktades via telefon för att vi muntligen skulle informera om 

studien och efter detta samtal skickade vi även vårt informationsbrev (se bilaga 8.2) via e-post 

till kontaktpersonen. Genom denna person utvecklades kontakt med två personer som var 

intresserade av att delta i studien. Den person vi kontaktat i syfte att förmedla kontakt stod för 

den inledande kontakten med intervjudeltagarna och bestämde i samråd med dem tid och plats 

för intervju. Då vi själva inte hade kontakt med dessa intervjudeltagare innan genomförandet 

av intervjuerna beslöt vi oss därför för att noggrant redogöra för studien i samband med vårt 

första personliga möte. Innan båda dessa intervjuer genomfördes fick respektive intervju-

deltagare såväl muntlig som skriftlig information om studien. Intervjudeltagarna gavs även 

möjlighet att ta del av vårt informationsbrev vid detta tillfälle, om det var så att personen inte 

hade läst detta tidigare. Att vi själva inte kontaktade intervjudeltagarna personligen utan överlät 

denna kontakt till personer vilka genom sin yrkesroll hade kännedom om potentiella intervju-

deltagare kan även betraktas som etiskt riktigt. Att samtliga intervjudeltagare tillfrågades om 

deltagande i studien via yrkesverksamma personer kan även tänkas göra det lättare för personen 

i fråga att tacka nej till deltagande.  

 

I det fortsatta sökandet efter intervjudeltagare kontaktades även en organisation som hjälper 

människor att komma tillbaka till ”ett vanligt” liv utan kriminalitet och droger. Första kontakten 

med denna organisation togs via telefon och i detta samtal informerade vi om studien och 

tillfrågade dem om hjälp i vårt arbete med att rekrytera intervjudeltagare. Redan i denna första 

kontakt var det en person som visade sig vara intresserad av att delta och vi kunde därför 

bestämma tid och plats för intervju. Genom organisationen fick vi även kontakt med ytterligare 

två intervjudeltagare. Informationsbrevet skickades även denna gång via e-post.  

4.5 Genomförande av intervjuer 

Totalt genomfördes fem intervjuer med personer som har haft ett tidigare narkotikamissbruk. 

Fyra av intervjuerna varade i 60 minuter och en intervju varade i 30 minuter. Innan respektive 

intervju började gavs inledande information till respektive intervjudeltagare. Samtliga intervju-



 

18 

 

deltagare fick även skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 8.3). Intervjuerna spelades 

även in, efter det att intervjudeltagaren hade gett sitt samtycke till detta. Den inspelnings-

utrustning som användes var en diktafon samt en mobiltelefon. Att ha en bra inspelnings-

utrustning är viktigt för att senare kunna transkribera intervjun (Bryman, 2011:420). Den 

inspelningsutrustning som användes har under vår utbildning testats vid tidigare intervjuer och 

då fungerat bra, vilket gjorde att vi som intervjuare kunde vara avslappnade i intervju-

situationen.  

Emellertid kan det även finnas vissa nackdelar med att använda inspelningsutrustning vid 

intervjuer. Enligt Bryman (2011:428) kan användandet av sådan utrustning väcka oro eller göra 

intervjudeltagaren självmedveten över tanken på att dennes utsagor kommer att bevaras. Vi 

upplevde dock inte att inspelningsutrustningen i någon av våra intervjuer påverkade 

intervjudeltagaren på ett negativt sätt. Att spela in intervjuer ger dessutom intervjuaren frihet 

att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Även vad gäller senare analys är det 

en stor fördel att intervjuerna spelas in (Kvale & Brinkmann, 2014:218).  

Då studiens valda ämne kan anses vara av känslig karaktär ansåg vi att det var viktigt att 

intervjudeltagarna själva fick bestämma tid och plats för intervjun. Förhållandet mellan 

intervjuare och intervjudeltagare påverkas av en mängd faktorer och en av dessa faktorer är var 

intervjun sker (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:44–45). Samtliga intervjuer genomfördes i 

en lugn och ostörd miljö där intervjudeltagaren inte behövde oroa sig för att någon skulle kunna 

höra vad som sades. Den första intervjun ägde rum på ett ställe där verksamhet för daglig 

sysselsättning erbjuds. Då intervjudeltagaren vistas dagligen på detta ställe föll det sig naturligt 

att intervjun skulle genomföras där. Den andra intervjun genomfördes i ett studierum på ett 

bibliotek och resterande tre intervjuer genomfördes i den kontaktade organisationens egna 

lokaler.  

4.6 Makt i intervjusituationen 

Båda författarna har deltagit vid samtliga intervjuer med den enskilde intervjudeltagaren. Att 

vara två intervjuare kan innebära såväl vissa fördelar som nackdelar. Detta var något som 

diskuterades innan genomförandet av intervjuerna. Vi gjorde dock bedömningen att fördelarna 

med att båda författarna skulle medverka övervägde dess nackdelar. Vad gäller det praktiska 

och kvalitetsmässiga anser vi det vara en fördel att båda har medverkat vid samtliga intervjuer. 

Till nackdelarna hör dock att intervjudeltagaren kan känna sig underordnad och obekväm i 
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intervjusituationen. Eftersom vi var medvetna om denna risk bestämdes i förväg vem av 

författarna som skulle leda intervjun och ställa frågor. Den som inte ställde frågor var 

observerande men hade även möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Genom att turas om att 

sitta bredvid som lyssnare kunde vi även bistå varandra i att hålla den röda tråden och inte 

hoppa över något av misstag. I och med att båda medverkade kunde dessutom mer information 

registreras och fler relevanta frågor ställas. Detta gjorde det även möjligt för oss att efteråt 

kunna diskutera intervjun och kunde tydliggöra viss information.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009:51–52) kan man emellertid inte betrakta intervjuaren och 

intervjudeltagaren som jämlika parter. Detta på grund av den strukturella positionen som finns 

i intervjun. En intervjudeltagare kan på grund av detta ibland omedvetet beskriva händelser 

eller uttrycka åsikter som intervjudeltagaren tror att intervjuaren vill höra (ibid.). Intervju-

deltagaren har på så sätt också makt i intervjusituationen genom att denne kan välja att inte 

svara på frågor (Jepson Wigg, 2015:241). I intervjusituationen har dock forskaren alltid 

tolkningsföreträde (ibid.). Under våra intervjuer har vi inte upplevt att det har varit en negativ 

maktobalans. Då vi själva inte har några egna erfarenheter av missbruk upplevdes däremot att 

flera av intervjudeltagarna tydliggjorde viss information. Detta kan ha berott på att de på 

förhand visste att vi saknade egna erfarenheter, men detta har vi endast betraktat som något 

positivt för intervjusituationen.  

4.7 Bearbetning och analys av data 

Efter det att intervjuerna genomförts transkriberades de från talspråk till skriftspråk. Det är 

transkriberingen av den utskrivna intervjun som utgör det empiriska materialet som analysen 

görs på (Svensson & Ahrne, 2011:25). Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter 

genomförandet. Vi valde att först lyssna på intervjuerna utan att göra några anteckningar. 

Därefter skrevs intervjuerna ut ordagrant medan vi lyssnade på inspelningen. Då båda 

författarna har medverkat vid samtliga intervjuer valde vi att transkribera hälften av 

inspelningarna var. Eftersom vi var två som skulle transkribera intervjuerna valde vi att använda 

oss av samma skrivsätt för att våra utskrifter inte skulle skilja sig så mycket åt beroende på vem 

av oss som transkriberat vad. Vilket skrivsätt som skulle användas kom vi överens om innan 

transkriberingen påbörjades. Att vi själva skulle transkribera materialet ansåg vi vara en stor 

fördel för att lära känna vårt material och eftersom tolkningsprocessen påbörjas redan under 

transkriberingen. 
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I och med att vi främst var intresserade av vad intervjudeltagaren sade och inte hur det sades 

valde vi att inte göra en alltför detaljerad utskrift av intervjuerna (Jepson Wigg, 2015:241; 

Justesen & Mik-Meyer, 2011:48). Intervjuerna skrevs ut ord för ord men då vi även ville öka 

läsbarheten valde vi att skriva ut orden till skriftspråk. Detta har exempelvis inneburit att vi 

istället för att skriva “va” har skrivit “vad” och istället för “ja” skrev vi “jag”. Vi valde att skriva 

ut pauser, hummanden, skratt, och upprepningar i de fall då vi ansåg att de var betydelsefulla. 

Med betydelsefulla menar vi i detta avseende om de var långa eller på annat sätt avvikande. 

Då samtliga intervjuer transkriberats kontrollerade vi varandras utskrifter genom att lyssna på 

respektive inspelning och samtidigt följa med i utskriften. Detta gjordes för att kontrollera att 

våra utskrifter inte skiljde sig så mycket från varandra, vilket det visade sig att de inte gjorde. 

Genom detta tillvägagångssätt kunde vi även kontrollera utskrifternas tillförlitlighet. Den 

fortsatta analysen följdes därefter av noggrann genomläsning av utskrifterna för att identifiera 

framträdande teman. Analysen kan beskrivas som tematisk då vi främst har fokuserat på vad 

som sägs och inte nödvändigtvis på hur det sägs (Bryman, 2011:527). I analysen av våra 

empiriska data har vi således sökt efter gemensamma drag och olikheter i intervjudeltagarnas 

uttalanden (Fejes & Thornberg, 2015:37). Utifrån studiens specifika frågeställningar har 

intervjudeltagarnas uttalanden därefter sammanställts i olika teman. Vår analys har fokuserat 

på innehåll där vi tematiskt har identifierat gemensamma teman utifrån intervjuutskrifterna för 

att därefter skriva samman och ordna innehållet efter de framtagna temana. Temana 

konstruerades under genomläsningen av utskrifterna, och de teman som framkom markerades 

i utskriften med en färg för respektive tema. Detta tillvägagångssätt gav oss en överblick över 

textmaterialet och underlättade vår fortsatta analys.  

4.8 Validitet och reliabilitet 

Vad gäller kvalitativa undersökningar är det flera forskare som har diskuterat i vilken 

utsträckning begreppen validitet och reliabilitet är relevanta (Bryman, 2011:351). Vi har i denna 

studie valt att behålla de traditionella begreppen validitet och reliabilitet men tillämpar dem på 

ett sätt som lämpar sig för den kunskap som produceras i intervjuer.  

Validitet handlar om hur vi observerar, identifierar och om vi studerar det vi har avsett att 

studera (Bryman, 2011:352). Detta avser således studiens trovärdighet. Enligt Svensson och 

Ahrne (2011:27) kan trovärdighet betraktas som speciellt viktigt för just kvalitativ forskning. I 

kvalitativ forskning måste däremot trovärdighet skapas på andra sätt än de som har dominerat 
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kvantitativ forskning. Vid samtliga intervjuer har båda författarna varit närvarande och detta 

kan, enligt Bryman (2011:49), stärka studiens validitet eftersom det då är två personer istället 

för en som närvarar i intervjusituationen. Att båda har deltagit vid samtliga intervjuer har även 

gjort det möjligt för oss att kunna diskutera med varandra och göra jämförelser av våra 

tolkningar av intervjudeltagarens uttalanden. 

Den kvalitativa forskningens validitet kan även relateras till möjligheterna till generalisering 

(Ahrne & Svensson, 2011:28). En vanligt förekommande invändning mot kvalitativ forskning 

är att dess resultat inte är möjliga att generalisera eftersom kvalitativa forskningar sällan 

tillämpar sannolikhetsurval (Fejes & Thornberg, 2015:270). Generalisering är dock inte 

irrelevant för kvalitativ forskning, däremot krävs det en större försiktighet vid generaliserings-

anspråk. Generalisering handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan appliceras på 

andra personer, situationer, händelser eller fall som inte ingår i studien (Fejes & Thornberg, 

2015:270). Detta innebär hur överförbarheten i våra resultat överensstämmer med verkligheten, 

det vill säga, hur väl resultatet går att överföra utanför vår specifika studies kontext till andra 

personer (Bryman, 2011:51, 352). 

I vår studie har avsikten inte varit att generalisera resultatet för att nå en bild som kan tillämpas 

på alla individer med ett tidigare missbruk. Vi har istället valt att jämföra studiens resultat med 

andra liknande studier, för att på så sätt visa vår generaliserbarhet av resultaten. Detta kan liknas 

vid det som Kvale och Brinkmann (2014:312) kallar för analytisk generalisering, vilket innebär 

att analysen bygger på likheter och olikheter mellan exempelvis tidigare forskning och/eller 

teorier. Genom att visa på likheter med andra studier som har kommit fram till liknande resultat 

kan trovärdigheten av de egna resultaten öka (Svensson & Ahrne, 2011:29). Detta 

tillvägagångssätt kan därav ge en indikation om huruvida resultatet kan ge vägledning för andra 

situationer.  

Reliabilitet avser forskningsresultatens tillförlitlighet samt även i vilken utsträckning ett resultat 

kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014:295). 

Att replikera, det vill säga, att upprepa, en kvalitativ studie är svårt då kvalitativ forskning 

handlar om en individs beteende, upplevelser och erfarenheter (Bryman, 2011:352). Då vi 

genomgående i studien har haft ett konstruktionistiskt förhållningssätt betraktar vi därav den 

“sanning” som har producerats i intervjusituationen som kontextuellt bunden. Detta innebär att 

den kunskap som har producerats är beroende av det sammanhang som den har skapats i. 
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Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är frågan om huruvida en berättelse är historisk 

“sann” inte relevant (Johansson, 2005:313).  

För att möjliggöra genomförande av en liknande studie är det emellertid viktigt att forskaren 

noggrant redogör för sitt tillvägagångssätt vid datainsamling och analysarbete. Detta är något 

vi har strävat efter genom att göra undersökningsprocessen så transparent och tydlig som 

möjligt. Vi har därav gett ingående beskrivningar av vårt tillvägagångssätt, vilket enligt Bryman 

(2011:355) kan öka studiens reliabilitet.  

För att läsaren ska kunna bedöma analysens tillförlitlighet har vi valt att inkludera många citat 

från intervjudeltagarna samt strävat efter att synliggöra våra egna tolkningar (Johansson, 

2005:315). Citaten från intervjudeltagarna har återgetts i en form som är så nära deras egna ord 

som möjligt. Dock har vissa ändringar gjorts för att öka läsbarheten.  

4.9 Forskningsetiska överväganden 

Vid forskning där människor är forskningsobjekt är det viktigt att ta hänsyn till, samt följa de 

forskningsetiska principerna. Detta för att minska intervjudeltagarnas eventuella risker 

och/eller skador som kan orsakas av deras deltagande i studien. Enligt individskyddskravet får 

intervjudeltagarna inte utsättas för fysisk-, psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse 

(Vetenskapsrådet, 2002:5). Det grundläggande individskyddskravet bygger på fyra forsknings-

etiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande-

kravet (ibid., 2002:6). I denna studie har vi tagit hänsyn till, samt följt samtliga av dessa etiska 

principer.  

I enlighet med informationskravet har vi på ett tydligt sätt innan intervjuerna informerat 

intervjudeltagarna om intervjuns upplägg, studiens syfte, det insamlade materialets tänkta 

användning samt vilka villkor intervjudeltagaren har (Kvale & Brinkmann, 2014:107; 

Vetenskapsrådet, 2002:7). Samtliga intervjudeltagare har även informerats om sin rätt att när 

som helst, utan närmare motivering, avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:7). 

Intervjudeltagarna informerades även om att intervjun skulle spelas in för att därefter 

transkriberas. Samtliga intervjudeltagare gav sitt godkännande till detta.  

Samtyckeskravet handlar om att deltagare i en undersökning själva ska ha rätt att bestämma 

över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:9). Samtyckeskravet har vi uppfyllt genom att ge 

intervjudeltagaren möjlighet att tacka ja eller avböja att vara med på intervjun efter det att vi 
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informerat vad studien går ut på (ibid.). Samtycke inhämtades såväl muntligen som skriftligen 

i form av en samtyckesblankett (se bilaga 8.3).  

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att intervjudeltagaren har fått information om 

att vi som intervjuare har tystnadsplikt samt att intervjudeltagarna ska ges största möjliga 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002:12). För att uppfylla detta krav har ingen obehörig 

kunnat ta del av ljudinspelningarna eller transkriberingarna. Vi har under hela studieprocessen 

behandlat insamlade data konfidentiellt och information om den enskilde intervjudeltagaren har 

avidentifierats för att försäkra dem om att ingen utomstående ska kunna identifiera enskilda 

intervjudeltagare (Kvale & Brinkmann, 2014:323). Det är endast författarna av detta arbete som 

har haft tillgång till det insamlade materialet.  

Intervjudeltagaren har även fått information om att det som berättas i intervjun endast kommer 

att användas i den avsedda studien och det som personen säger som inte har med studiens syfte 

att göra inte kommer att användas. Detta i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet., 

2002:14). 

Vi har i detta arbete värderat anonymiteten högt då vi anser att det är extra viktigt för vår studie 

med tanke på det valda ämnets känsliga karaktär. Att intervjudeltagarna har garanterats 

fullständig anonymitet kan även antas vara något som gör att intervjudeltagaren upplever det 

lättare att kunna dela sin berättelse. Intervjudeltagarna har i detta avseende även informerats 

om att intervjuinspelningarna kommer att raderas direkt när examensarbetet är färdigt och 

godkänt.  

Vi har varit medvetna om att de frågor som ställts i intervjuerna är frågor som kan väcka starka 

känslor och minnen hos den enskilde intervjudeltagaren. Vår förhoppning har emellertid varit 

att kunna bidra till nya insikter även för intervjudeltagarna själva och att intervjun också kan 

vara värdefull för dem. Oavsett är det vi som bär ansvaret för denna möjliga och oavsiktliga 

påverkan. Samtliga intervjudeltagare fick därav våra kontaktuppgifter, och vi informerade dem 

om att de gärna fick kontakta oss om det skulle uppkomma frågor.  
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5. Resultat och analys 

Resultatet kommer att presenteras utifrån studiens frågeställningar samt de centrala teman som 

framkommit i analysen av det empiriska materialet. I vår framställning kommer citat från 

intervjudeltagarna att användas. De utvalda citaten kommer att analyseras med hjälp av tidigare 

forskning och våra valda teorier, det vill säga Hirschis teori om sociala band samt Fuchs 

Ebaughs teori om exitprocesser. Fler kopplingar till teori och tidigare forskning kommer även 

att göras i det avslutade kapitlet. I de utvalda citaten från intervjudeltagarnas berättelser kommer 

utelämnade meningar att markeras med “(...)”, och då vi vill förtydliga något som 

intervjudeltagaren säger skriver vi detta inom hakparentes “[  ]”. Vi inleder denna del med att 

först presentera de intervjudeltagare som vår insamlade empiri bygger på.  

5.1 Presentation av intervjudeltagare 

För att säkerställa studiedeltagarnas konfidentialitet har samtliga intervjudeltagares namn 

fingerats.  

Petra är 61 år och hon slutade missbruka narkotika för 20 år sedan. Hon började med amfetamin 

när hon var närmare 30 år och hennes missbruk varade i ca 15 år. I hennes aktiva missbruk var 

det främst amfetamin och hasch som hon använde. Hon började med narkotika i samband med 

att hon flyttat till en ny stad och hon själv säger att hon ”letade efter någon som varit i missbruk, 

jag vet inte varför, men någon som hade haft det svårt som jag". I den nya hemstaden träffade 

Petra en pojkvän som hon berättar var narkoman och det var i samband med detta som hon själv 

började att använda narkotika. Till en början rökte hon hasch och senare började hon även att 

använda amfetamin. Petra uppger att hon tidigt i livet kände ett utanförskap och den livsstilen 

som innehöll droger bidrog till en gemenskap där hon kände sig hemma. Petra har under sitt 

aktiva missbruk alltid haft arbete och aldrig förlorat vårdnaden om sina barn. 

Ove är 64 år och har varit drogfri i 10 år. Han hade det jobbigt med skolan redan från första 

klass och under hans högstadietid började han att dricka alkohol. Han uppger att det var vid 15 

års ålder som det började gå snett för honom. Vid 22 års ålder hamnade Ove på en 

alkoholistanstalt, som det då kallades. Ove började med amfetamin när han var 25 år tills han 

var 54 år. När Ove började med amfetamin uppger han att hans alkoholkonsumtion minskade 

och amfetamin blev tillslut hans huvuddrog. Under sitt aktiva missbruk har han arbetat inom 

restaurangbranschen.  
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Jörgen är 59 år och har varit drogfri i 11 år. Han började att röka hasch då han var 16 år och 

hans huvuddrog var amfetamin. Hans liv har präglats av mycket kriminalitet och det var även 

på det sättet som han finansierade sitt narkotikamissbruk, han kallar sig själv för yrkeskriminell 

under den tiden. Hans missbruk varade i totalt 33 år och idag arbetar Jörgen inom en 

organisation som hjälper människor att komma tillbaka till ”ett vanligt” liv utan kriminalitet 

och droger.  

Björn är 48 år och har varit drogfri i närmare två år. Han började att använda hasch vid 14–15 

års ålder och hans huvuddrog blev så småningom amfetamin. Första gången han tog amfetamin 

var han 24 år, och ett år senare hade han blivit av med jobbet, blivit av med körkortet och 

förlorat vårdnaden om sina barn. Efter det att han för första gången hade tagit amfetamin gick 

således allting ”jävligt fort” som han själv uttrycker det. Därefter följde fängelsestraff efter 

fängelsestraff, ofta kortare straff för bland annat stölder, olovliga körningar, bilstölder, och 

inbrott.  

Dennis är 41 år och han lämnade missbruket för 14 månader sedan. Den första kontakten med 

narkotika var på ett behandlingshem och då prövade han heroin. Dennis började med narkotika 

vid 20 års ålder, och han uppger själv att hans missbruk snabbt övergick till ett tungt missbruk. 

Han har främst använt opiater i sitt aktiva missbruk och idag får Dennis metadon i medicinskt 

syfte. Totalt pågick hans missbruk i 20 år och under större delen av hans liv i missbruk var han 

hemlös.  

5.2 Motiv för att lämna missbruket 

Studiens första frågeställning behandlar frågan om vad som enligt intervjudeltagaren har varit 

avgörande för beslutet att lämna missbruket. Utifrån våra intervjudeltagares berättelser har flera 

centrala teman framkommit vilka kommer att presenteras nedan.  

5.2.1 “Jag var så långt ner i botten man kunde komma”  

I samtliga av våra intervjudeltagares berättelser framkom det att de hade kommit till en punkt 

då de upplevde att deras livssituation inte längre var hållbar och då beslutade sig för att lämna 

missbruket. Flera av intervjudeltagarna beskriver i detta avseende att de befann sig i ett 

personligt bottenläge där det stod mellan antingen liv eller död. 

En av våra intervjudeltagare, Ove, har tidigare haft tillfälliga perioder av längre tids drogfrihet 

i sitt liv, men det som var avgörande för att han skulle sluta missbruka den sista gången, för 10 
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år sedan, var på grund av hans dåliga hälsotillstånd. Av den anledningen hade han inte något 

annat val än att sluta. Ove berättar:  

Jag var nästan döende så gott som då. Ah, så gott som. (...). Man började fundera vad är det frågan 

om, och man tappade allting va. Du vet hjärnan tar ju stryk också, det är inte bara att man inte kan 

leva socialt. Hjärnan tar ju stort stryk när det är kemikalier alltså. Så att jag kände själv att det 

började ta slut på allting i hela kroppen, jag hade hepatit c och så ...och ja då var det, då var det 

en...jag jobbade extra åt en här i X stad då som kock (...) och han sa ”Hörru du Ove, hur är läget? 

vad är din systers telefonnummer, kan jag få det?”. Så jag tänkte vad ska han med det till, han har 

aldrig pratat med henne förut … så han ringde upp syrran, och jag hörde samtalet då jag låg på 

kontoret på golvet. (...) då hörde jag hur han sa ”nu får ni göra någonting åt Ove, annars dör han 

snart, han ligger här på golvet nu, och han dör snart om inte han får någon hjälp”. Och då började 

karusellen och det här med behandling och allting då. Ah, tyvärr är han borta själv idag, han dog 

i Kol men det var han som satte igång hela alltihopa. 

Ove förklarar hans dåvarande livssituation på följande sätt: “Jag var så långt ner i botten man 

kunde komma”, och det som i Oves berättelse framkommer vara anledningen till att han 

hamnade i detta som han själv kallar för bottenläge var på grund av hans dåvarande frus 

bortgång. I samband med denna händelse uppger Ove att hans missbruk eskalerade. Han blev 

vid den tidpunkten dessutom vräkt, grovt misshandlad, och hans hund togs ifrån honom. Det 

var då Ove uppgav att hans missbruk eskalerade och blev desto värre. Jörgen berättar på 

liknande sätt om hans motiv för att sluta: ”Jag ville ju leva helt enkelt, för jag hade ju dött 

annars”.  

I både Oves och Jörgens uttalanden framkommer det att det som var avgörande för att sluta var 

en fråga om liv eller död. Detta är något som vi kan koppla till Fuchs Ebaughs (1988) teori om 

exitprocesser där hon skriver om den vändpunkt som hon benämner antingen/eller- situationer. 

Denna typ av vändpunkt framkom i hennes studie vara den vanligaste förekommande 

vändpunkten bland före detta alkoholmissbrukare samt för personer som genomgått en 

skilsmässa (Fuchs Ebaugh, 1988:132–133). För dessa personer handlade det om att antingen 

bryta upp med den gamla rollen eller så skulle det fysiska och/eller psykiska välmåendet gå 

förlorat. En stor del av alkoholmissbrukarna i studien kom till en punkt då de insåg att om de 

inte slutade så skulle dem dö, antingen av hälsoskäl eller alkoholrelaterade olyckor (ibid.). 

Framträdande i flera av våra intervjudeltagares berättelser var att beslutet om att bryta upp med 

den gamla rollen handlade om viljan att överleva, vilket framgår av både Oves och Jörgens citat 

ovan.  
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Även Dennis uttalar sig i termer av att han hade nått botten:  

Ja, för min del var det att jag hade varit på en sån djup botten länge, så att man, man orkar helt 

enkelt inte längre, man kommer till en tid då man känner att ”fan”, man finner ingen som helst 

liksom njutning på något sätt liksom, det är, hur mycket piller, alkohol och droger man än har i 

sig så känner man aldrig någon sinnesro, för det är liksom en ständig kamp och jakt och, man 

känner sig jagad, och man, det är hela tiden en massa, ah, man får aldrig den här sinnesron i alla 

fall, så det blir liksom, drogerna fäster liksom inte längre, rent psykiskt. (Dennis) 

Det som för Dennis blev den definitiva vändpunkten berättar han om i följande citat och det var 

i samband med detta som han även beslutade sig för att lämna staden han bodde i.  

(...) Jag fann ingen ro liksom i själva livet, det var bara, vad det än var så var det bara “fan”, det 

var jobbigt liksom. Det som gjorde att jag gav upp i X stad innan jag tog mig hit det var att henne 

jag var tillsammans med i flera år, i början så var kärleken jättestark, och jag ah, då hade vi 

lägenhet fortfarande och sådär men sen blev vi hemlösa och så. Men sen så började liksom 

otroheterna och när man inte kunde lita på varandra, så att det blev fruktansvärt jobbigt liksom, 

den här känslan av att man inte visste vart hon var någonstans och man misstänkte både det ena 

och det andra. (...) Så det var det som gjorde att jag kände att ”eh jag sticker alltså, det här går 

inte längre alltså”, jag har ingenting hos henne att hämta längre, man kände att hon bryr sig nog 

mer om drogerna och andra killar, då fick det vara nog, då orkade jag inte. Så det var egentligen 

det som fick mig att tappa gnistan helt. Det fanns inget som höll mig kvar längre, jag tappade allt. 

(Dennis) 

Utifrån detta citat framgår det att Dennis hade tröttnat på det liv han levde och kände att det 

inte var något som tillfredsställde honom längre. Det som fick honom att “tappa gnistan helt” 

som han själv uttrycker det var på grund av den destruktiva relationen han levde i. Utifrån vår 

tolkning av Dennis berättelse kan hans vändpunkt förklaras utifrån den vändpunkt som Fuchs 

Ebaugh (1988: 128) benämner “the last straw” (droppen som fick bägaren att rinna över). Denna 

vändpunkt innebär att negativa händelser gradvis samlas och byggs upp. En händelse blir tillslut 

kulmen och individen orkar inte längre uthärda sin livssituation (ibid.). När Dennis upplevde 

att hans relation med sin flickvän blev allt mer destruktiv kände han att han inte orkade leva det 

liv han gjorde längre. Det var då han beslutade sig för att flytta för att på så sätt få möjlighet att 

börja om på nytt.  

Det som framkom i våra intervjudeltagares berättelser stämmer även väl överens med det som 

framkommit i tidigare forskning. I Blomqvist (2002a:102) studie angav en stor del av deltagarna 
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olika typer av negativa drogerfarenheter som skäl för att lämna missbruket. Utifrån våra 

intervjudeltagares motiv för att lämna missbruket kan dessa utifrån Blomqvist studie beskrivas 

som “negativa” skäl för att lämna missbruket. Utifrån våra intervjudeltagares berättelser var det 

särskilt de negativa anledningarna vilka förstärkte upplevelsen av det destruktiva i missbruket 

som betonades. För Ove var det exempelvis flera negativa konsekvenser som bidrog till att han 

var tvungen att lämna missbrukslivet. Han hade som en följd av missbruket bland annat fått 

Hepatit C, vilket han dessutom berättar att han har haft två gånger i sitt liv. Även Jörgen berättar 

om negativa drogerfarenheter så som alla fängelsevistelser och insikten om att om han inte 

slutade så skulle han inte överleva.  

Vi kan även se likheter med Kristiansens (2000:128–129) studie där flera av intervjudeltagarna 

berättade att de i samband med att de beslutade sig för att lämna livet i missbruk befann sig i 

en livssituation som de upplevde var värre än någonsin tidigare. I detta personliga bottenläge 

var en stor del av intervjupersonerna övertygade om att om de inte lämnade missbrukslivet så 

skulle de inte överleva. Såväl Ove som Jörgen sade uttryckligen att motivet för att sluta 

handlade om att antingen leva eller dö.  

5.2.2 “Och då fick jag mig en tankeställare” 

Det var däremot inte alla av våra intervjudeltagare som talade i termer av att de hade nått botten 

i samband med uppbrottet. För Petra handlade det snarare om en specifik händelse som hade 

föranlett uppbrottet och som hon betonar som avgörande för henne att vilja förändra sitt liv. 

Hon berättar om att hon en dag blev anhållen och att det gjordes en husrannsakan i hennes 

lägenhet, vilket hon aldrig hade varit med om tidigare. Hon berättar om de känslor som väcktes 

inom henne då denna händelse inträffade, hon säger:  

…Och då fick jag mig en tankeställare om att det här livet vill jag ju inte leva, för nästa gång 

kanske jag åker i fängelse. Och min frihet är det viktigaste, så jag försökte ju att (kort paus) ah, 

att ja göra allt. Inte allt men det som först fanns där att göra (…) lägga av med amfetamin. 

(Petra) 

Senare i intervjun återkommer Petra till denna händelse:  

Jag har bara varit på ett förhör och det räckte för mig. Det var ju för att jag använde [narkotika] 

och [att] jag var i fel sällskap (…) så då fick man gå där barfota och skämmas i korridorerna. Han 

kom in där [namn på polismannen] heter han, (...) kom in och flinade och så sa han “du blir inlåst”. 

Och jag tänkte, vad konstig människa som flinade, jag förstod inte det där liksom så. Men det är 
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ju så dom gör. Så sen när jag gjorde mina…när jag hade två års nykterhet kom jag med i en grupp, 

en steggrupp, och arbetade med stegen, och sen ut och göra nionde steget och då ringde jag till 

han [Polisen som flinade] och sa att “du, jag skulle vilja träffa dig”. Så jag var till honom med en 

blomma och tackade för att han låste in mig. För att det gav ju mig en tankeställare. 

Petra beskriver att hon fick en tankeställare vid denna särskilda händelse och att hon då kom 

till insikt om att det liv hon levde inte var det hon ville leva. Petra upplevde en rädsla av tanken 

på att hon skulle kunna komma att bli frihetsberövad och det var en utveckling som hon inte 

ville uppleva. Rädslan för att gå miste om sin frihet är enligt vår tolkning det som gjorde att det 

väcktes en vilja hos henne att bryta sitt missbruk. För Petra fanns det även ytterligare ett tillfälle 

som hon uppger var avgörande för att hon skulle lämna missbrukslivet. Detta var då hennes 

yngsta barn sa: ”Mamma, jag känner mig otrygg hos dig, jag vill inte bo hos dig”.  

Även i Jörgens berättelse framkommer det att en av anledningarna till att han tog beslutet att 

ändra sin livsstil var på grund av hans barn, vilket han berättar om i följande citat:  

… sen var det mycket, jag har tre barn, två pojkar och en dotter. Och innan pojken föddes så körde 

min första pojk ihjäl sig med en moped, och då stod jag där helt plötsligt ”ojsan, jag kände inte 

han ordentligt och såhär”. Och så slutade det såhär och nu kan jag aldrig lära känna honom. Sen 

då när jag fick den här pojken då, några år efteråt, så har jag faktiskt en chans till. Nu har jag ju 

en pojk till så då kanske jag ska lära känna honom i alla fall innan det är försent det också, innan 

jag dör istället. Så det var väl också en anledning eller någonstans, sen kom det inifrån såhär. Jag 

kan inte säga så här att “det var den anledningen” utan det är många faktorer. (Jörgen) 

En av de negativa konsekvenser som följde av Jörgens dåvarande livsstil var att relationen till 

hans barn påverkades. Det var i samband med sonens bortgång som Jörgen insåg att han aldrig 

hade fått lära känna sin son ordentligt. När han några år senare fick ytterligare en son innebar 

det för honom en ny chans att lära känna sin son, en chans han ville ta till vara på.  

För både Petra och Jörgen visar dessa citat att deras uppbrott från missbruk kan kopplas till 

specifika händelser. Detta kan liknas vid den vändpunkt som Fuchs Ebaugh (1988:125) 

benämner just “specifika händelser” (specific events). Specifika händelser är enligt Fuchs 

Ebaugh händelser som gör att individen upplever en ambivalens mot den egna rollen, och 

bestämmer sig i samband med händelsen för att göra en förändring. Specifika händelser kan 

exempelvis vara traumatiska händelser som exempelvis dödsfall i familjen, vilket var det som 

Jörgen drabbades av. Utifrån Fuchs Ebaughs teori, och vår tolkning av Jörgens uttalande kan 
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denna specifika händelse, hans sons dödsfall, ha bidragit till att han upplevde en ambivalens till 

sin dåvarande roll.  

5.2.3 ”Fan det måste finnas något annat än det här” 

Björn var den enda av intervjudeltagarna som inte hade någon specifik händelse som han kunde 

utsäga blev hans vändpunkt. Björn uppgav att han hade tröttnat på sitt liv i missbruk och att han 

hade nått det som han beskriver som en känslomässig botten. De sista fem till sju åren av hans 

liv i missbruk var han hemlös, och i hans berättelse framgår att han under en längre tid hade 

börjat komma till insikt om att det måste finnas ett annat, bättre liv att leva, förutom det liv i 

missbruk som han levde då. Detta förklarar han genom följande uttalande: 

… vad som fick mig att liksom ändra livsstil det var nog mer, mest det här liksom att ”fan det 

måste finnas något annat än det här, det här kan inte vara meningen med livet liksom”. Och där 

tror jag att det handlar om, där tror jag att den här personliga botten som man pratar om, den är 

känslomässig, den är liksom inte materiell eller liksom hur man har det så, utan jag menar, jag 

har ju bott liksom i, jamen som jag sa, i soprum va (skratt) (…) så jag menar den personliga botten 

tror jag är en känslomässig botten, när man liksom, ah ”det måste finnas något bättre än det här, 

så här kan det inte vara liksom, det här är inget liv”. Och det är ju inget liv va, alltså det är inget 

liv! (Björn) 

I detta uttalande framgår att Björn tröttnat på det liv han levde. Björn som inte hade en egen 

bostad de sista åren då han var aktiv i missbruk valde tillslut att påbörja en 12-stegsbehandling. 

Han visste på förhand att om han påbörjade behandlingen så skulle han åtminstone få en egen 

lägenhet. Björn påbörjade behandlingen endast för att han ville få pengar och en lägenhet, detta 

trots att han egentligen inte var intresserad av behandlingen i sig. Under behandlingen bestämde 

han sig för att han skulle göra ett ärligt försöka att sluta missbruka, eftersom han ändå var så 

trött på missbrukslivet. Anledningen till att Björn valde att lämna missbrukslivet var således på 

grund av att han hade tröttnat på sin livsstil och tyckte inte att det var ett liv värt att leva längre.  

Att tröttna på sin livsstil är även något som Greiff och Skogens (2012:197) beskriver som en 

möjlig anledning för att lämna ett missbruk. Även i Kristiansens (2000:200) studie framkom 

det att flera av intervjupersonerna slutade med narkotika för att han/hon hade tröttnat på 

missbrukslivet och upplevde missbruket som meningslöst, vilket överensstämmer med Björn.  
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5.3 Viktiga faktorer för att lyckas lämna missbruket 

I flera av våra intervjudeltagares berättelser framkommer faktorer som de betonar som särskilt 

betydelsefulla för att det skulle vara möjligt att bryta upp från missbruket. Dessa faktorer har 

utgjort viktiga förutsättningar för att kunna lämna livet i missbruk. Vissa av de faktorer vilka 

har möjliggjort att de lyckats bryta med sitt missbruk är dock faktorer som är viktiga även idag 

för våra intervjudeltagare.  

5.3.1 “Jag måste vilja själv liksom. Jag måste komma till insikt om det” 

Genomgående i våra intervjudeltagares berättelser beskrivs den egna viljan för att lyckas lämna 

det gamla livet bakom sig som en viktig faktor. Samtliga intervjudeltagare betonar att det inte 

är möjligt att lämna ett missbruk för andras skull utan det som är centralt är den egna viljan och 

insikten om att det måste finnas någonting annat än livet i missbruk. Såhär berättar Dennis: 

Jag tror det viktiga är att man kommer till en punkt i sig själv, att man vill, att man vill också, så 

att det inte görs halvhjärtat på grund av andra, man kan aldrig tillfriskna på grund av andra, liksom 

att man skaffar barn eller att göra för tjejens skull, eller ”jag måste lova föräldrarna”, det går inte, 

man måste helt enkelt övertyga sig själv att, jag måste vilja själv liksom. Jag måste komma till 

insikt om det. Det går inte att göra för andras skull, det går inte, det går i korta perioder möjligtvis, 

men vad är det värt då, då blir det bara kämpigt den tiden ändå, och man är inte helt ärlig heller, 

så det är nog viktigt att det kommer från sig själv, från hjärtat liksom, att man har mött så mycket, 

ah jobbiga saker, och att man har varit så djupt nere så att man orkar inte längre, man har ingen 

lust liksom. (Dennis) 

Detta uttalande från Dennis berättelse speglar det som samtliga av våra intervjudeltagare 

betonat som viktigt för att lyckas lämna missbrukslivet, nämligen den egna viljan. Utifrån 

intervjudeltagarnas berättelser är vår uppfattning att det som främst har varit viktigt för att 

lyckas lämna missbrukslivet har varit den egna viljestyrkan, snarare än påtryckningar från 

andra. Att “det måste komma inifrån” som även Björn uttryckte det, symboliserar det som vi 

kan se som en röd tråd genom intervjudeltagarnas berättelser. Att den egna viljestyrkan är viktig 

för att lyckas lämna missbrukslivet överensstämmer även med Blomqvist (2002a:102) studie 

där resultatet visade att intrapsykiska faktorer såsom viljestyrka var något som en stor del av 

intervjudeltagarna i studien uppgav ha spelat en viktig roll för att lyckas lämna missbruket.  

5.3.2 “Det handlar om att byta lekkamrater, byta lekplats liksom” 

Något som har varit framträdande i samtliga av våra intervjudeltagares berättelser var även att 

det i samband med uppbrottet var viktigt att bryta med gamla vänskapsrelationer som själva var 
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aktiva i missbruk. Ingen av våra intervjudeltagare har dock brutit helt med personer som 

befinner sig i ett aktivt missbruk idag. Dock anser de inte att de har något gemensamt med dem 

längre, och det är inga personer som de umgås med. Även att flytta från den plats där de själva 

missbrukat beskrivs av våra intervjudeltagare som en nödvändig faktor för att lyckas lämna 

missbrukslivet. Fyra av våra intervjudeltagare flyttade i samband med, eller i nära anslutning 

till uppbrottet från den plats där de själva missbrukat. Då vi frågade Dennis vad som hade varit 

viktigt för att han skulle lyckas lämna missbruket svarade han på följande sätt: 

…jag tror en viktig sak det är åh, ja för min del det var att jag tog mig från X-stad helt enkelt, och 

lämna folk och platser och sånt där som förknippades med droger och dåligt mående, så att jag 

kom, började om på ett nytt ställe som här i Y-stad nu då, det är nog det viktigaste för att man ska 

kunna bryta helt alltså, det är att man, man får helt enkelt lämna kompisar, och flickvänner och 

sånt där, för det enda man har gemensamt egentligen det är att man tycker om att droga 

tillsammans, det är det, och den här konstlade kärleken som man har, det blir ju, det blir ju med 

hjälp av drogerna på något sätt. (Dennis) 

Även Björn, Petra och Jörgen betonade att det för dem hade varit viktigt om än inte nödvändigt 

att bryta med gamla vänskapsrelationer och byta bostadsort för att lyckas lämna missbrukslivet. 

Björn uttrycker liknande tankar som Dennis:  

Ja, alltså, det handlar om att byta lekkamrater, byta lekplats liksom, det handlar om det. Det tror 

jag är det viktigaste, och sen att det finns människor här som på [organisationen] eller på olika 

möten liksom och såna saker, att man hittar ett annat umgänge, det är det absolut viktigaste, (...) 

och jag tror att det viktigaste för mig har varit att jag har en bostad, och att jag har bytt umgänge. 

(Björn) 

Jörgen berättar:  

Det finns ju massa aktiva som man känner så, men man umgås ju inte med dom på det sättet. Det 

är inte så att jag nonchar [nonchalerar] dom om jag möter dom, utan jag stannar och pratar med 

dom. För jag har ju själv varit där och det är jävligt viktigt att inte glömma bort det för då är man 

snart tillbaka. (Jörgen) 

Ove har än idag mycket kontakt med personer som själva är aktiva i missbruk. Dock är han 

aldrig i närheten av droger. När vi frågade Ove om hans sociala relationer hade förändrats sedan 

han själv var aktiv i missbruk så svarade han:  
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(…) det är ju en liten stad. Jag har mycket kontakt med dom som är inne i missbruket och, men 

jag har ju mitt som jag lever i en annan värld också som är mycket positiv då. Men jag finns till 

för alla, jag är sån som människa och det trivs jag med, och då behövs ingen medicin, så tänker 

jag. (Ove) 

Även i Kristiansens (2000:133,139) studie framkommer betydelsen av att byta bostadsort som 

en viktig förutsättning för att lyckas lämna missbruket. Flera av intervjupersonerna uppgav att 

de hade svårigheter att sluta så länge de bodde kvar i den hemstad där de själva hade missbrukat. 

Betydelsen av att byta levnadsmiljö var även något som Blomqvist (2002a:102–103) fann i hans 

studie ha spelat en viktig roll för att lyckas lämna missbrukslivet. Betydelsen av att byta 

vänskapskrets i samband med att en individ lämnar en före detta roll är vidare något som Fuchs 

Ebaughs (1988:168) beskriver som viktigt. Enligt Fuchs Ebaughs (ibid:168) är det mycket 

sällan som en person genomgår ett rollutträde utan förändringar i vänskapskretsen.  

5.3.3 Behandling, självhjälpsgrupper och stöd 

Samtliga av våra intervjudeltagare har genomgått behandling. Den betydelse intervjudeltagarna 

anser att behandlingen har haft för att lyckas lämna missbruket varierar mellan intervju-

deltagarna. Flera av våra intervjudeltagare betonar även betydelsen av självhjälpsgrupper samt 

religiöst engagemang.  

I samband med Björns uppbrott från missbruket påbörjade han en behandling. Att genomföra 

behandlingen skulle innebära att han på så sätt skulle få en utslusslägenhet vilket var det som 

till en början motiverade honom att påbörja behandlingen. Tiden han spenderade på 

behandlingshemmet fick honom däremot att ändra inställning till sitt liv och han blev motiverad 

till att definitivt bryta med sitt gamla liv. Björn berättar om den betydelse andra personer på 

behandlingshemmet hade för att han skulle komma till denna insikt, han säger:  

Nej alltså den insikten den kom väl när jag var på [behandlingshemmet] va, kan man säga, fast 

den tanken och känslan liksom att det måste finnas någonting annat, den fanns ju, den har ju 

funnits med i många år va. Men just det här att jag gav upp på något sätt, ja, det handlar väl 

mycket om att andra som har varit på [behandlingshemmet] har fixat det liksom och lever ett bra 

liv idag, och kan dom så kan väl jag. (Björn) 

Vår tolkning av detta citat är att det inte var behandlingen i sig som var viktig för att Björn 

skulle förändra sin livsstil, utan snarare var det andra personer som gav honom hopp om att det 

var möjligt att uppnå drogfrihet. Detta var personer som själva hade varit på behandlings-
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hemmet och som lyckats lämna missbruket. I likhet med Björn så beskrev även flera av intervju-

personerna i Kristiansens (2000:154) studie betydelsen av att träffa människor som hade 

kommit längre i utvecklingen än de själva. För individens strävande efter drogfrihet var det 

enligt intervjudeltagarna i studien betydelsefullt att skaffa förebilder vilka hade lyckats bli 

drogfria. Detta gav individerna själva hopp om att det var möjligt att uppnå drogfrihet.  

Ove ansåg däremot att det var behandlingen i sig som varit viktig för hans uppbrott. 

Framträdande i både Oves och Petras berättelser är dessutom betydelsen av religiöst 

engagemang samt självhjälpsgrupper, såsom NA och AA. Ove berättar:  

Ja. och då började jag med stegarbete, sakta och säkert. Och det som var bra med [behandlings-

hemmet] var att man fick vara sig själv där liksom, ingen som stressade en från höger eller vänster 

att man måste. Det var ett måste där och det var att man var tvungen att gå på NA och AA, minst 

två besök varje vecka, annars blev man automatiskt utskriven. Och det var lite tvång då tyckte 

man… men det va ju för hjälpen min. (...) jag var nog inte i tillstånd så att jag själv kunde 

bestämma hur jag ville ha det. Jag fick kraften från ovan tror jag som höll mig kvar där. Ah, så 

att, och då började jag att gå i kyrkan samtidigt, plus mötena och kyrkan, allt va som var bra för 

mig då, som jag kände att här trivs jag. Och [jag] går fortfarande i kyrkan varje söndag, vi går 

hela familjen. Nu har jag en ny familj.  

För två av våra intervjudeltagare, Ove och Petra, har det varit viktigt att ha en religiös tro. När 

Petra beslutade sig för att hon ville göra allt för att bli drogfri fick hon rådet att skaffa sig en 

tro. Detta är något som hon anser har haft stor betydelse. Hon berättar på följande sätt:  

Ah, men det var viktigt att ha en tro, och jag hade ingen sån här gudstro innan men dom sa till 

mig att försök ha en tro och var tacksam. Just det här att vara tacksam och tacka för varje dag och 

tacka Gud för denna dagen, det var det som jag hade att hålla mig i. Och sen gå på möten varje 

dag och skaffa mig en sponsor. Det var dom tre viktiga ingredienserna. (Petra) 

Att ha en tro beskriver Petra som en av dem tre viktigaste ingredienserna för att hon skulle 

lyckas lämna missbruket. Betydelsen av inre förändringar som exempelvis religiöst 

engagemang, framkom även i Blomqvist (2002b:147) studie vara en viktig faktor för att 

förändra sitt liv samt vidmakthålla drogfrihet.  

Emellertid har inte alla av våra intervjudeltagare genomgått behandling i samband med 

uppbrottet. Jörgen slutade på egen hand men han hade tidigare i livet genomgått behandling 
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vilket var något som han uppger att han hade nytta av i samband med att han slutade på egen 

hand.  

I: Okej, så du har inte gått någon behandling?  

Jörgen: Nej, inte när jag slutade. Men däremot så har jag gjort det före, har jag gjort, så jag visste 

vad jag skulle göra och inte göra. Så man kan inte säga att även om man går i behandling och sen 

återfaller därefter, så kan man inte säga att det är bortkastade pengar för man har den där 

verktygslådan med sig. Men sen hade det nog varit bra för mig att gå en behandling till när jag 

ville det. Det hade varit mycket enklare för mig i alla fall men ja, jag klarade det i alla fall.  

Dennis har med hjälp av behandling gjort flera tidigare försök att sluta missbruka. Idag har 

Dennis varit fri från missbruket i drygt ett år och han uppger själv att det är den här gången som 

det har fungerat bäst. Dennis är den av våra intervjudeltagare som har minst distans till sitt 

missbruk, sett ur en tidsmässig aspekt. Idag har han substitutionsmedicin och i detta avseende 

skiljer han sig därför från de övriga intervjudeltagarna. För Dennis har substitutionsmedicinen 

varit samt är även idag en viktig faktor för att inte återfalla i missbruk. När Dennis berättar om 

vilken betydelse substitutionsmedicinen har haft för honom framkommer att det har varit en 

särskilt betydelsefull faktor för att han inte ska återfalla i missbruk:  

… och till stor hjälp så har jag ju mitt metadon, det är liksom, det funkar ju till stor hjälp, jag 

skulle aldrig klarat det annars, det går inte liksom, jag måste ha någon form av lite stöd. När man 

har hållt på så länge som jag har med tunga droger så, ah, det blir väldigt svårt annars alltså. Det 

går inte, då blir det att man håller på att småmissbrukar, du vet, tar återfall hit och dit, och då 

kommer man ändå ingenstans liksom. Folk tappar tillit och tron på en efter varje försök, då blir 

det, då är det bättre att ha en liten stödkrycka, då får det bli så helt enkelt. (...) Ja, för mig är det 

ju en hjälp alltså, jag hade aldrig kommit såhär långt i mitt liv annars, utan den hjälpen. Jag vet 

att det blir kritiserat av många andra som tycker liksom att man byter bara ut droger mot en annan, 

att det blir lagligt och (kort paus) men i mitt fall när det har varit så djupt och grovt så var man ju 

tvungen till det helt enkelt, jag hade inte levt idag annars, det hade jag inte. Så att för mig var det 

ju det, att överleva, eller leva helt enkelt, det var så. Jag förstår att det är, det är sista slutstadiet 

liksom, att ge någon metadon som opiatbehandling, det är sista stadiet liksom när ingenting annat 

har fungerat. Så att det är sista anhalten. (Dennis) 

Dennis beskriver således substitutionsmedicinen som ett viktigt stöd för honom för att inte 

återfalla. Detta stöd är enligt honom nödvändigt för att han överhuvudtaget ska kunna komma 

framåt i sin egen uppbrottsprocess.  
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5.4 Vidmakthållande av ett liv utan droger 

I våra intervjudeltagares berättelser framträder flera faktorer som viktiga för att vidmakthålla 

den egna drogfriheten. 

5.4.1 “Man måste hitta något att byta det med också, det går inte annars!”  

Samtliga av våra intervjudeltagare betonar vikten av att byta ut missbruket mot någonting annat, 

något som känns meningsfullt, för att vidmakthålla det drogfria livet.  

Dennis vistas dagligen på en verksamhet där det erbjuds daglig sysselsättning. Hans huvud-

sakliga sysselsättning där är att vara i köket vilket han trivs bra med. Även träning är något som 

han ägnar mycket av sin fritid åt. Dennis beskriver att träningen för honom fungerar som en 

säkerhetsventil och att han med träningens hjälp kan lyfta sig ur dåligt mående. Betydelsen av 

att ha en sysselsättning för att vidmakthålla den egna drogfriheten berättar Dennis om på 

följande sätt:  

Det måste ju till att man hittar något annat istället för att gå och tomglo, och inte ha nått som man 

tycker är speciellt kul att pyssla med om dagarna, det är dödfött, det liksom, det går inte, det går 

kanske en stund för att visa alla sina nära och kära att man kanske kämpar och försöker men man 

måste hitta något att byta med det också, det går inte annars! Man måste hitta något annat som 

väger upp liksom. (Dennis) 

Jörgen, Björn och Petra arbetar idag inom en organisation där de får möjligheten att hjälpa andra 

som har haft liknande problematik som dem själva.  

Jag hjälper andra och jag mår ju bra av det, det är ju jätteskoj när man hjälper andra. (Jörgen) 

Jörgen, Björn och Petra som alla arbetar inom samma organisation betonar att det är 

betydelsefullt för dem att idag kunna hjälpa andra genom att exempelvis agera som sponsor. 

Kristiansen (2000:50) berättar att genom olika verksamheter inom missbruksvården anställs 

många människor som har haft tidigare erfarenhet av missbruk. Detta är en stor möjlighet för 

människor att relativt snabbt efter sitt missbruk kunna få ett jobb där deras tidigare missbruk 

istället betraktas som en tillgång. Detta kan även kopplas till det sociala band som Hirschi 

benämner åtagande (commitment). En individ som har investerat i exempelvis arbete har mer 

att förlora genom att begå avvikande handlingar vilket på så sätt kan avhålla individen från att 

avvika (Hirschi, 1969:292).  
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Vad individen fyller sin fritid med har i tidigare forskning visat sig vara av stor betydelse för 

en individ som försöker förändra sin livsstil. En individ som försöker att lämna ett missbruk 

och samtidigt har för mycket fritid kan enligt Waldorf (1983:262) frestas att återvända till den 

gamla rollen eller rutinerna på grund av att individen inte vet vad denne ska fylla sin tid 

med. Waldorf menar därför att hur individen hanterar sin fritid är en viktig komponent för 

individens förmåga att hålla sig borta från droger.  

Att samtliga av våra intervjudeltagare idag har en sysselsättning och på olika sätt är 

involverade/engagerade i konventionella aktiviteter kan vidare kopplas till det sociala band som 

Hirschi kallar deltagande (involvement). En person som är involverad i konventionella 

aktiviteter måste enligt Hirschi (1969:293) förhålla sig till bland annat arbetstider, vilket därav 

innebär att möjligheterna att begå avvikande handlingar begränsas. Även Skårner (2001:45) 

betonar betydelsen av individens förankring i ett konventionellt liv för att lyckas lämna ett 

missbruk. Enligt Skårner är graden av involvering i missbrukarlivet respektive förankring i ett 

konventionellt liv det som är avgörande för hur processen ut ur missbruk utvecklas.  

Då vi frågar Jörgen vad drogfrihet innebär för honom så svarar han: ”Ja det är ju att inte ta några 

droger, att vara hederlig, för det blir som en drog det också och att man har ett fullt fungerande 

liv, det är drogfrihet för mig” 

Detta citat innebär enligt vår tolkning att Jörgen har starka sociala band till det konventionella 

samhället. Att ha ett fullt fungerande liv avhåller honom från att falla tillbaka till den gamla 

rollen och missbrukslivet.  

5.4.2 “Så det är ju liksom färskvara, det gäller ju att vara observant” 

Genomgående i våra intervjudeltagares berättelser framkommer det att olika typer av strategier 

är viktigt för att vidmakthålla sin drogfrihet. De första åren innan Petra hade flyttat till en annan 

stad upplevde hon svårigheter med att gå igenom den stad där hon själv hade varit aktiv i sitt 

missbruk. Hon förklarar genom nedanstående citat de strategier hon då använde för att inte 

riskera någonting.  

… ibland kunde jag inte gå den här gågatan för där satt alla och så sa dom ju hej och jag sa hej. 

Och jag lärde mig ganska snabbt det här att om jag stannar så säger dom, då var det liksom såna 

här fraser: ”Å läget då? hur är det annars då?”. (…) Ja och då var det såhär, då fick man frågan 

om man skulle följa med och röka en holk [röka cannabis] eller, och då kunde man liksom hamna 

vart som helst, för det var ju vanan alltså. Och då åkte man in i vanan där på meningarna. Så jag 
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lärde mig att jag bara kunde säga hej, jag kunde inte stanna. Jag fick bara gå, och ibland gick jag 

inte där då, för det var ju betecknat med fara. (Petra) 

Ove berättar att han alltid har varit mycket rädd om sin drogfrihet och trots att han inte har haft 

några svårigheter med drogsug så har han alltid varit observant vad gäller både vilka platser 

han vistas på samt vilka situationer han utsätter sig för. Så här säger Ove om hur han hanterar 

situationer då han upplever otrygghet i sin drogfria roll:  

Nä, jag har inte… det är det som är konstigt. Det kom jag att tänka på också, redan då när jag var 

på behandlingshemmet, att jag inte kunde förstå mig på det där med återfall, sug och. Jag var väl 

så nere i botten så att jag inte orkade tänka på det ens, antagligen så var det när jag var där, och 

sen har det hängt med så. Jag har aldrig haft något sug eller någonting, mycket vaksam har jag 

varit på vilka ställen jag har varit… när jag känner på mig så brukar jag säga till mig själv att 

”Ove, här hör du inte hemma, backa nu och gå”. Så, och det är inte svårare, och det är ett beslut 

som jag har tagit inom mig själv. Och det är ingen som vet. Det är ingen belastning utan det är 

bara ett skönt beslut jag tar. Då behöver jag inte stå och förklara varför jag måste gå eller 

någonting sånt där. (Ove) 

Petra som slutade med narkotika för 20 år sedan berättar att det än idag kan komma svackor 

och att det är viktigt att vara observant: 

Så det är ju liksom färskvara, det gäller ju att vara observant om man hamnar i någon svacka eller 

någonting, även om man har ett bra skyddsnät så har man ju sig själv med sig med sig ändå. 

(Petra) 

I flera av våra intervjudeltagares berättelser framträder det att intervjudeltagarna kan känna en 

viss saknad till det gamla umgänget som de hade när de själva var aktiva i sitt missbruk. Den 

saknad som det kan finnas till det gamla livet är enligt vår uppfattning något som har bidragit 

till att intervjudeltagarna på olika sätt har använt sig av aktiva strategier för att vidmakthålla 

den egna drogfriheten. De olika strategier som våra intervjudeltagare framför har delvis 

förändrats beroende på den tid som förflutit sedan de själva lämnat missbruket. Användandet 

av aktiva strategier var enligt vår uppfattning främst viktigt den första tiden efter uppbrottet, 

men även idag är det för våra intervjudeltagare viktigt att inte bli allt för trygg i sin drogfria 

roll.  

Att det är viktigt med olika typer av medvetna strategier för att upprätthålla drogfrihet överens-

stämmer med det som framkommit i tidigare forskning. Ofta krävs stora ansträngningar och 
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medvetna strategier för att kunna bygga upp en tillvaro utanför narkotikakretsarna (Kristiansen, 

2000:39, 42). Enligt Blomqvist (2001:169) är det viktigt att individen hittar fungerande 

strategier för att klara av de påfrestningar som uppstår direkt efter att man har slutat, vilket inte 

enbart handlar om den fysiska abstinensen utan lika mycket om svårigheter att hitta nya och 

bättre sätt att fylla sin tid med och hantera sina känslor på.  

5.4.3 “Vi är på rätt väg”  

Petra berättar att personer som har delat samma erfarenheter som henne själv, det vill säga 

personer som har lyckats lämnat ett missbruk, har utgjort det mest betydelsefulla stödet i hennes 

egen uppbrottsprocess. Personer som själva har haft ett tidigare missbruk var ett viktigt stöd 

såväl i början av hennes drogfrihet samt även idag.  

Petra: Ja gamla missbrukarvänner för då kände man ju också att man var på rätt väg.  

Intervjuare: Alltså gamla missbrukarvänner som då också hade tagit sig ur ett missbruk.  

Petra: Ja! och det är lika idag också när man träffas såhär. Vi är på rätt väg, vi har ju svackor även 

idag liksom och mycket det vi jobbar med, man jobbar hårt och mycket så det är lätt att bränna ut 

sig. Det är många av oss som jobbar hårt och blir utbränd, men vi finns ju där för varandra liksom.  

... jag har ju tyckt att det är väldigt viktigt om man tänker sig [att] gå på möten så har jag ju sett 

det som en del i det stora samhället, ett litet samhälle [syftar på mötena]. Så det är ju här jag får 

träna på att bli den där som jag var meningen att bli, så jag vågar prata med folk ute i samhället 

och känner mig normal och inte utanförskapet såhär. (Petra) 

Flera av våra intervjudeltagare berättar om den ensamhet som kan uppstå då man lämnar 

missbrukslivet. Då individen väljer att lämna missbruket är det sällan som de gamla drogfria 

vännerna finns kvar. Vår tolkning utifrån intervjudeltagarnas berättelser är att det i detta 

avseende har varit viktigt med det stöd som de har fått av andra personer, och då inte 

nödvändigtvis av familjemedlemmar, utan av exempelvis behandlingspersonal eller personer 

som delar liknande erfarenheter som dem själva.  

Att flera av intervjudeltagarna betonar den betydelse andra personer har haft för att de inte ska 

falla tillbaka till den gamla rollen kan utifrån Hirschis teori förstås utifrån den komponent han 

kallar för anknytning (attachment). Ju närmare individen står betydelsefulla personer desto 

mindre är sannolikheten för att individen kommer att begå avvikande handlingar (Hirschi, 



 

40 

 

1969:290). Den anknytning våra intervjudeltagare beskriver till andra personer är således en 

faktor som vi betraktar som viktig för att de ska vidmakthålla den egna drogfriheten.  

Även i Kristiansens (2000:210) studie framkom det att det för flera av intervjudeltagarna var 

relationerna till andra människor som också varit narkotikamissbrukare som blev betydelse-

fulla. I detta avseende uppgav flera att NA hade spelat en viktig roll. Genom NA bjöds de in i 

en social gemenskap där deras bakgrunder inte var ett problem och de lärde dessutom känna 

nya människor som i flera fall blev nära vänner. Intervjudeltagarna menar att det var en viktig 

trygghet för dem att de hade vänner med samma erfarenheter som de själva och som i likhet 

med dem var inställda på att leva och utvecklas genom att följa tolvstegsprogrammet (ibid.). 

För Petra har personer som själva har haft ett tidigare missbruk varit ett viktigt stöd och vår 

tolkning är att även den egna motivationen att vidmakthålla drogfrihet har stärkts genom denna 

gemenskap.  

5.4.4 “Jag har tröttnat helt enkelt på det gamla, jag orkar inte leva det där 

längre”  

Ofta tycks egna påminnelser om de negativa konsekvenser som missbruket medförde vara en 

motiverande och återhållande faktor för att leva ett konventionellt liv. Trots att flera av våra 

intervjudeltagare uppger att de kan sakna vissa delar av det gamla livet så framkommer i 

samtliga intervjudeltagares berättelser att de inte vill tillbaka till det livet de levde då. Flera av 

våra intervjudeltagare tänker tillbaka på sitt gamla liv och blir då påminda om alla de negativa 

konsekvenser som den livsstilen medförde. Dennis berättar:  

Ja, jo, fast den stora grunden ligger nog i att jag har, jag har kommit till den insikten på egen hand, 

att jag har tröttnat helt enkelt på det gamla, jag orkar inte leva det där längre, för jag vet att jag 

skulle inte överleva länge till, för så destruktivt jag levde när jag höll på där så ja, kroppen orkar 

liksom inte, för först så är det ju psyket, när det lägger ner, för då lägger kroppen ner därefter 

också. (Dennis) 

Även Jörgen och Björn uttrycker att de har tröttnat på det gamla livet:  

Alltså man är ju, det är ju som ett hjul, det är ju samma grejer hela jävla tiden. Jag menar jag är 

dömd 49 gånger, så det ser ju likadant ut varenda jävla gång. (Jörgen) 

Nej alltså jag känner, alltså det är klart att jag saknar umgänget va, jag saknar liksom det här, ah 

(kort paus) men samtidigt så ja, ah, den där skivan den går runt, runt, runt, alltså det är samma 

snack som det var för 10 år sen liksom. (Björn) 
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Jörgen berättar att han ibland kan känna drogsug och hur minnet av missbrukets negativa 

konsekvenser får honom att inte låta tankarna på droger ta överhanden, han berättar:  

Ja, sugen blir man ju emellanåt alltså, och det kan ju bero på alla möjliga saker, platser, samtal 

om någonting. “Åh, fyfan vad trött jag är, jag skulle vilja ha lite tjack [amfetamin] så jag blir lite 

pigg”, “städa nä fyfan vad tråkigt”, ah, nej men alltså såna här… det som är farligt då om man får 

ett sånt här sug det är ju att man börjar odla den tanken, om man uttrycker det så, och då får man 

liksom genast börja tänka “ah, okej ett steg längre, vart slutar det då?” Vart fan slutar det, jo det 

slutar ju på X-gatan höll jag på att säga men det var ju i X stad. Men det slutade på taket där i 

häktescellen. För börjar man väl så är det full rulle antagligen, om det inte händer något väldigt 

speciellt då men ah, alla andra gånger har det slutat där så att vad skulle egentligen vara 

annorlunda den här gången. (Jörgen) 

Dennis berättar hur han själv kan måla upp en så kallad idyllisk bild av missbrukslivet för att 

sedan tänka tillbaka på hur det i realiteten såg ut då han själv var aktiv i sitt missbruk. 

(…) men dess bättre så känner jag ju inget direkt sug heller, alltså det, på sommaren kan man få 

lite flashbacks [tillbakablickar] när man ser dom sitta och dricka en kall öl ute såhär på krogen, 

att man kan liksom sakna, ah, sakna och sakna, jag vet inte hur ofta har man suttit så själv, man 

har ju mest suttit på parkbänken och på tunnelbanan och sådär men ändå, man försöker liksom 

måla upp någon idyll av att det är så jäkla mysigt liksom å sitta i solnedgången och dricka en öl, 

men ja menar så blir det ju inte ändå, i alla fall inte för min del, det blir att man (paus) jag kan 

inte dricka tyvärr, men ah, det, jag bryr mig inte ändå längre nu, jag har tappat liksom. Jag har 

inget sug på det heller liksom, det går att klara sig utan helt också, jag har haft min beskärda del 

av missbruk (skratt) så det får vara bra med det. (Dennis) 

Att flera av våra intervjudeltagare i sådana lägen tänker på missbrukets negativa konsekvenser 

kan ses som aktiva strategier för att vidmakthålla den egna drogfriheten. Även i tidigare 

forskning har det visat sig att det bland narkotikamissbrukare är vanligt att använda sådana 

tekniker. Att tänka tillbaka på missbrukets negativa konsekvenser framkom exempelvis i 

Blomqvist (2002b:149) studie vara en av de vanligaste strategierna bland intervjudeltagarna för 

att lyckas upprätthålla drogfriheten.  
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka olika individers upplevelser av att lämna ett narkotika-

missbruk. Nedan kommer studiens mest centrala resultat att presenteras utifrån studiens tre 

frågeställningar.  

Vad motiverade intervjudeltagaren till att lämna narkotikamissbruket? Motivet för att lämna 

missbruket visade sig variera mellan intervjudeltagarna. Samtliga intervjudeltagare uppgav 

emellertid negativa drogerfarenheter som skäl för att lämna missbruket och flera upplevde att 

de hade nått en personlig botten innan de beslutade sig för att lämna missbruket. I detta 

personliga bottenläge uppgav flera av intervjudeltagarna även att de hade tröttnat på missbruks-

livet.  

Vad anser intervjudeltagaren var viktigt för att lyckas lämna narkotikamissbruket? I intervju-

deltagarnas berättelser framkom det att flera faktorer hade varit betydelsefulla för att möjliggöra 

uppbrottet. Det som samtliga intervjudeltagare ansåg nödvändigt för att lyckas lämna 

missbruket var den egna viljan, att byta bostadsort samt att byta vänskapskrets. Dessa tre 

faktorer betonades som särskilt viktiga för att lyckas lämna missbrukslivet. Några av intervju-

deltagarna ansåg även att behandling, självhjälpsgrupper och stöd från andra med liknande 

erfarenheter hade varit viktigt för att möjliggöra uppbrottet.  

Vilka faktorer anser intervjudeltagaren är viktiga för att vidmakthålla drogfrihet? För att 

lyckas vidmakthålla ett liv utan droger var det framträdande i samtliga intervjudeltagares 

berättelser att det krävs att det drogfria livet får en egen mening och ett eget innehåll bortom 

drogerna. I detta avseende betonade samtliga intervjudeltagare betydelsen av att ha en 

sysselsättning. Sysselsättningar såsom fysisk träning, religiöst engagemang och arbete 

framkom i intervjudeltagarnas berättelser vara viktiga faktorer för att dem skulle vidmakthålla 

drogfriheten. För att inte falla tillbaka till den gamla missbrukarrollen framkom det även att det 

var viktigt att använda aktiva strategier. Dessa strategier varierade mellan intervjudeltagarna 

men flera använde minnen av drogbrukets negativa konsekvenser i situationer då de upplevde 

osäkerhet i den drogfria rollen. Även att intervjudeltagarna har skapat ett nytt socialt nätverk 

som stödjer individen i det drogfria livet betonades som betydelsefullt av intervjudeltagarna.  

Utifrån intervjudeltagarnas berättelser kan sammantaget sägas att den egna viljan har varit det 

som framförallt har varit viktigt för att lyckas lämna missbruket. Det viktiga är att individen 
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själv vill förändra sin livsstil. Att sträva efter drogfrihet på grund av påtryckningar från andra 

har i vår studie inte visat sig vara en framgångsfaktor.  

Det insamlade intervjumaterialet har analyserats med hjälp av tidigare forskning samt Fuchs 

Ebaughs teori om exitprocesser och teorin om sociala band. Vi finner att Fuchs Ebaughs teori 

om exitprocesser har bidragit till en ökad förståelse för våra intervjudeltagares uppbrott från 

missbruk. Våra insamlade data överensstämmer med mycket av det som Fuchs Ebaugh framför. 

Vissa av de olika typer av vändpunkter som framförs i teorin har dock haft liten täckningsgrad 

för våra data. Utifrån tidigare forskning framkommer emellertid att uppbrottsprocessen varierar 

mellan olika individer vilket därav kan föranleda att det är svårt att applicera en teori som kan 

förklara våra insamlade data fullt ut. Tillämpningen av sociala band-teorin anser vi vidare har 

kunnat ge ett ökat förklaringsvärde av våra intervjudeltagares berättelser vad gäller det som är 

viktigt för att vidmakthålla drogfrihet. De sociala banden ger individen goda förutsättningar för 

att leva ett konventionellt liv.  

Studiens framkomna resultat överensstämmer till stor del med det som framkommit i tidigare 

forskning. Trots de likheter vi har funnit i våra jämförelser har vi även uppmärksammat vissa 

skillnader. Utifrån mycket av den tidigare forskning vilken vi har tagit del av betonas det sociala 

nätverkets betydelse för att lyckas lämna ett missbruk. I detta avseende anses familje-

medlemmar vara ett särskilt viktigt stöd i individens uppbrottsprocess. Detta är något som inte 

har betonats i våra intervjudeltagares berättelser. Utifrån intervjudeltagarnas berättelser fram-

kommer det att familjemedlemmar inte har utgjort ett betydande stöd i samband med uppbrottet. 

I detta avseende har det snarare varit behandlingspersonal och personer med liknande 

erfarenheter, som har varit ett särskilt betydelsefullt stöd. Emellertid har vi utifrån våra intervju-

deltagares berättelser kunnat se att familjemedlemmar har varit betydelsefulla senare i 

uppbrottsprocessen för att vidmakthålla den egna drogfriheten. Flera av intervjudeltagarna 

beskriver exempelvis att de har fått en andra chans i livet som de vill ta vara på.  

För att besvara studiens syfte genomfördes fem narrativa intervjuer. Detta val anser vi lämpade 

sig väl för vårt syfte då vi sökte förståelse för individers egna upplevelser av deras väg ut ur 

missbruk. Det är dock viktigt att även belysa den valda metodens begränsningar. 

Vi som intervjuare har i hög grad varit en del av processen då vi för intervjudeltagarens del har 

varit inbegripna i konstruktionen av berättelsen (Bryman, 2011:532). Som lyssnare och 

intervjuare har vi således varit delaktiga i att skapa berättelserna. Detta innebär därför 
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svårigheter att replikera studien för en annan forskare. Studiens framkomna resultat kan 

dessutom inte antas vara giltiga för alla individer med ett tidigare missbruk. Detta innebär att 

det är problematiskt att generalisera resultaten. Trots att tidigare forskning till stor del 

överensstämmer med det som har framkommit i vår studie, kan vi ändock inte påstå att resultatet 

av vår studie skulle kunna gälla även för andra individer. Kristiansen (2000:38) påpekar att det 

ofta är svårt att lyfta fram en anledning till att en individ väljer att bryta sitt missbruk. Ofta är 

det flera faktorer som påverkar beslutet, och detta var något som även var framträdande i våra 

intervjudeltagares berättelser. Vår avsikt har däremot inte varit att kunna generalisera resultaten 

utan vår förhoppning har varit att studien ska kunna bidra till en ökad förståelse för vad som 

kan vara viktigt för såväl själva vändpunkten, vad som krävs för att lyckas lämna missbruket 

samt vidmakthålla drogfrihet.  

I vårt datamaterial som bygger på intervjuer med fem personer är det endast en kvinnlig 

intervjudeltagare. Detta innebär att det för vår del inte har varit möjligt att jämföra köns-

skillnader. Forskning om kvinnor som lämnat ett missbruk har vi funnit är begränsad vilket 

motiverar behovet av mer forskning på detta område. Även studier kring individer som lämnat 

ett missbruk utan behandling är begränsad och i vår studie har samtliga intervjudeltagare 

genomgått behandling, om inte i samband med uppbrottet så har de gjort det tidigare. Blomqvist 

(2002a) menar att en stor del av den forskning som finns kring vägen ut ur missbruk grundar 

sig på individer som har genomgått behandling. Utifrån detta anser vi att det är nödvändigt med 

mer forskning kring individer som har lyckats lämna ett missbruk utan att ha genomgått 

behandling. Detta kan ge en djupare förståelse för vad som är viktigt för att lyckas lämna ett liv 

i missbruk.  

Gemensamt för våra studiedeltagare är avslutningsvis att de alla har lyckats förändra sin livsstil 

och lämnat missbrukslivet samt att de idag lever ett drogfritt liv. Trots alla de svårigheter en 

individ kan möta i den uppbrottsprocess som det innebär att lämna ett missbruk så är det fullt 

möjligt att lyckas. Detta är något som samtliga av våra intervjudeltagare har lyckats med. Vi 

vill avsluta med ett citat från en av våra intervjudeltagare. 

Men ibland har man haft en tanke att det inte finns någon återvändo eller någonting…men det fanns 

det. Det var inte så svårt som jag trodde! 
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8. Bilagor 

8.1 Tidigare forskning 

Nedan presenteras de studier vilka vi har utgått från i våra jämförelser mellan inhämtad empiri 

och tidigare forskning. Samtliga artiklar är refereegranskade.  

Peer review är ett bedömningskriterium som vetenskapsrådet använder sig av för att bedöma 

om forskningen uppfyller vetenskaplig kvalitet (www.vr.se).  

Sökorden vi använde ändrades efterhand, ibland användes forskarens namn, nyckelord eller 

begrepp som vi ansåg relevanta för studiens syfte.  

 

1. Sökportal: Discovery                         Databas: SwePub 

Sökord och antal träffar: Drug problems AND recovery. 4023 träffar. 

Studiens namn: Recovery with and without treatment: A comparison of resolutions of alcohol 

and drug problems. 

Författare: Blomqvist, J. (2002). 

 

2.  Sökportal: Discovery    Databas: CINAHL 

Sökord och antal träffar: Drug and self-resolution. 10 träffar. 

Studiens namn: Self-resolution of drug and alcohol problems: A synthesis of qualitative 

findings. 

Författare: Finfgeld, D. L. (2000). 

 

3. Sökportal: Discovery    Databas: SwePub 

Sökord och antal träffar: Drug abuse AND exit processes. 13 träffar.  

Studiens namn: The role of social support when giving up drug abuse: a female perspective. 

Författare: Trulsson, K, & Hedin, U-C. (2004). 

 

 

http://www.vr.se/


 

49 

 

 

4. Sökportal: Discovery    Databas: SwePub 

Sökord och antal träffar: Drug abuse AND exit processes. 13 träffar.  

Studiens namn: Natural Recovery from Addiction: Some Social-Psychological Processes of 

Untreated Recovery. 

Författare: Waldorf, D. (1983).  
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8.2 Informationsbrev till intervjudeltagare 

 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

Vill Du delta i en intervjustudie om vägen ut ur missbruk? 

Hej! 

Vi heter Ida Axelsson och Anna Hörnström och vi läser vår sjätte och sista termin på 

kandidatprogrammet i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle. Det är nu dags att skriva 

vårt examensarbete och syftet med vårt arbete är att undersöka vägen ut ur missbruk. Vi är 

intresserade av vilka faktorer som är avgörande och/eller betydelsefulla för att lyckas lämna ett 

narkotikamissbruk, samt vad som är viktigt för att vidmakthålla drogfrihet.  

Vi vill gärna ta del av dina upplevelser av och tankar kring vad som behövs för att lyckas bryta 

ett missbruk samt vidmakthålla drogfrihet. Vi anser att just Du har värdefulla tankar och idéer 

samt en verklighetsförankrad bild om detta och det vill vi ta lärdom av och förmedla vidare.  

Nu behöver vi komma i kontakt med personer som har erfarenheter som kan hjälpa oss att 

besvara vårt syfte. Vår förhoppning är att Du vill och har möjlighet att ställa upp på en intervju. 

Intervjun beräknas pågå i ca 60–90 minuter och vi önskar att genomföra den under vecka 15. 

Vi söker intervjudeltagare som är över 18 år, har erfarenhet av ett flerårigt narkotikamissbruk, 

samt har varit drogfri i minst ett år.  

För att underlätta vårt arbete kommer intervjun att spelas in. Detta görs för att inte något av det 

Du säger ska gå förlorat. Intervjun kommer därefter att skrivas ut ordagrant. När vi skriver ner 

intervjun ordagrant kommer vi att avidentifiera namn, ställen osv. så det kommer inte att framgå 

vem som har sagt vad och det gör vi för att garantera Din anonymitet. När examensarbetet är 

godkänt kommer intervjuinspelningarna att raderas. Du kommer även ha möjlighet att ta del av 

det färdiga examensarbetet genom att få en kopia av det.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Skulle Du kunna tänka Dig att bli intervjuad, 

eller har frågor om studien är du välkommen att kontakta någon av oss  

Ida Axelsson    Anna Hörnström  

Telefonnummer: [mobilnummer]  Telefonnummer: [mobilnummer] 

epost: [e-postadress]                 epost: [e-postadress] 

 

Varma hälsningar, Ida och Anna  
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8.3 Samtyckesblankett 

 

 

Samtycke till deltagande 

Härmed ger jag mitt skriftliga samtycke att delta i studien. Jag har informerats om studien både 

muntligt och skriftligt. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när 

som helst, utan närmare motivering, kan avbryta mitt deltagande i studien.  

 

 

 

Namnunderskrift 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

Telefon. alt Mobilnr.  

 

 

 

Ort och datum  
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8.4 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledande information 

• Syfte 

• Intervjuns upplägg 

• Informerat samtycke 

• Konfidentialitet 

• Frågor? 

Bakgrund 

Berätta gärna lite om dig själv 

• Ålder, sysselsättning, fritidsintressen 

Livet i missbruk 

Berätta om hur ditt liv såg ut när du var aktiv i ditt missbruk  

• Debutålder 

• Vilken drog använde du dig av? (Huvuddrog) 

• Hur såg en vanlig dag ut för dig när du var aktiv? 

• När förstod du att du hade missbruksproblem? Hur förstod du det? 

Att lämna livet i missbruk  

Berätta om vad det var som gjorde att du lämnade ditt missbruk 

• Vad anser du har varit viktigt för att du skulle lyckas bryta ditt missbruk? Vad 

motiverade dig till att sluta? 

• Kommer du ihåg hur det kändes att tänka på ett liv utan droger? 

• Hur gick du tillväga när du bestämt dig för att sluta?  

• Har du fått vård/behandling för ditt missbruk? (Om Ja, Vilken behandling? Vad tyckte 

du om den vård/behandling du fick?) 
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• Var det någon särskild person som du anser hade stor betydelse för att du skulle lyckas 

bryta ditt missbruk? (I så fall, vem/vilka?) 

• Hur definierar du drogfrihet? 

Livet idag 

Kan du berätta om hur du förhåller dig till droger idag?  

• Hur länge har du varit ifrån missbruket idag? 

• Upplever du svårigheter att hålla dig ifrån droger? I så fall vad är svårigheten? 

• Vad anser du är viktigt för att du inte ska återfalla?  

• Vad var viktigt för din drogfrihet den första tiden efter uppbrottet? Vad är viktigt idag? 

(är föregående svar lika viktigt fortfarande eller har andra saker blivit viktigare?) 

• Hur ser dina sociala relationer ut idag? Har dem förändrats sedan tiden i missbruket 

jämfört med idag? 

 

Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?  

• Fråga om vi kan återkomma om vi kommer på någon mer fråga 

• Fråga intervjudeltagaren om han/hon är intresserad att få det slutgiltiga examensarbetet. 

Och i så fall hur, via epost eller post?  

 

 

 


