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Syftet med vår undersökning är att belysa praktikers erfarenhet av olika aspekter 

som är av betydelse för att klienter inom missbruksvård ska kunna vidmakthålla 

stabil drogfrihet, samt att belysa olika insaster som kan främja drogfrihet. Den 

metodologiska utgångspunkten är kvalitativ forskningsansats med 

semistrukturerade intervjuer. För att få svar på frågeställningen har fem 

verksamma personer inom missbruksvården intervjuats. Resultaten undersöks 

med utgångspunkt från Prochaska och DiClemente teori om förändringsprocessen 

plus andra sekundära teorier som identitesutveckling, socialisationsprocessen och 

stämplingsteorin. Studiens resultat visar att stöd från familjen eller nätverket och 

hitta en väl fungerade vardagsstruktur kan bidra till att främja en bestående 

drogfrihet.  Att bygga nya relationer och lyckas skapa en ny accepterad social roll 

kan vara betydelsefullt för att lyckas förbli stabilt drogfri. Studien visar också att 

det finns glapp mellan behov och befintligt stöd för de personer som kämpar med 

att förbli drogfria och att det finns behov att implementera andra nya insatser. 
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Inledning 

 

Processen med att bryta ett missbruk och genomföra de förändringar som krävs för att 

drogfriheten ska bli stabil sker ofta över ett längre tidsperspektiv. Att sluta med att 

bruka droger är endast ett av stegen mot att bli stabilt drogfri. Flera samtidiga 

förändringsprocesser är verksamma och för att kunna tillhandahålla rätt sorts stöd 

behövs en multifaktoriell förståelse för olika inflytande som påverkar stabiliteten i 

drogfriheten (Melin & Näsholm 2011).  

Målet för personer som tagit sig ur ett missbruk är att bli stabilt drogfria vilket innebär 

en drogfrihet som blir bestående genom flera år och där risken för återfall är minimal. 

Först efter ett par års drogfrihet kan personer med tidigare missbruksproblem betraktas 

vara stabilt drogfria. När det gäller utmaningarna i att behålla drogfriheten är 

återfallsfrekvensen väldigt hög under första året. En studie visar att när det gäller både 

alkohol och droger återfaller 80 - 95 % av personerna inom första året. För en del blir 

återfallet ett tillfälligt bakslag i drogfriheten medans det för en del innebär ett 

återgående till aktivt missbruk. Vad är det som utlöser återfallen och vilka faktorer bidra 

till att vissa personer lyckas förbli stabilt drogfria. Återfall under första året av 

drogfriheten är vanligt och ett fåtal personer förblir drogfria utan att ta ett enda återfall. 

För en del personer kan ett återfall kännas som ett misslyckande och medföra känslor av 

skam och skuld. Dessa känslor kan i sin tur påverka personens motivation till att 

upprätthålla drogfriheten och för en del innebär det ett fortsatt missbruk. För att kunna 

minska risken för återfall måste individen bygga vissa strategier som till exempel 

utvidga det sociala nätverket, påbörja något sorts av fysisk aktivitet eller andra strategier 

som främjar psykisk eller fysisk välmående (Hendershot, Witkiewitz, George & Marlatt 

2011). 

 

En av de största utmaningarna inom missbruksvård är att hjälpa personer som haft 

missbruk att vidmakthålla drogfriheten. Det är viktigt att ha en multifaktoriell förståelse 

för de processer som är verksamma i stabil drogfrihet. Genom att urskilja vilka faktorer 

som bidrar till att vissa personer lyckas förbli drogfria skapas bättre förutsättningar för 

att eventuellt utveckla mer effektivt stöd inom missbruksvården. Om det finns möjlighet 

att förbättra förutsättningarna för att upprätthålla stabil drogfrihet för personer som tagit 

sig ur missbruket så finns det även en möjlighet att återfallsfrekvensen minskar.  

För många av de som blivit stabilt drogfria har möjligheten till att skapa en ny identitet 

varit en förutsättning för att lyckas. För flera har arbete och utbildning medfört en 

möjlighet till att utveckla en ny och accepterad roll i samhället. Prochaska och 

DiClementes (1994) transteoretiska modell av förändringsprocessen bidrar till kunskap 

om vad genomgripande förändringar som t ex att bryta ett missbruk, kan innebära. 

Kunskap om stämplingsteorin och identitetsutveckling är betydelsefulla för att förstå 

utvecklingen av missbrukaridentitet och avvikarkarriär. De bidrar även till förståelse för 

vilka utmaningar personer med tidigare missbruk möter när det gäller anpassning till 

samhällets normer och regler samt känslor av skuld och skam. En väsentlig del i att 

lyckas med att bli stabilt drogfri enligt forskning är att personen har möjlighet att skapa 

en ny och socialt accepterad identitet (Blomqvist 2002).  
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För att kunna identifiera sig som något annat än missbrukare behöver personen 

möjlighet att delta och ingå i nya sociala kontexter och sammanhang. För personer som 

levt i ett tungt missbruk under flera år kan processen med att återsocialiseras både vara 

utmanande och tidskrävande. Med kunskap om socialisationsprocessen skapas en 

bredare förståelse för betydelsen av social inkludering.  

 

Med utgångspunkt från Prochaska och DiClementes (1994) teori om 

förändringsprocessen skapas en bättre förståelse för vad en större livsstilsförändring 

innefattar. Stämplingsteorin och hur stämpling kan bidra till utvecklingen av 

missbrukaridentitet är värdefull kunskap för att förstå utmaningarna personer möter när 

de lämnat missbruket och försöker skapa en ny identitet.  Utifrån 

socialisationsprocessen blir det tydligt hur omgivning och socialt samspel är kopplat till 

identitetsutveckling. Det understryker betydelsen av att kunna ingå i olika sociala 

sammanhang för drogfria personer samt hur en ny social roll kan vidmakthålla 

drogfriheten. 

 

Enligt Cederlund och Berglund (2017) är förändringen en process med vissa urskiljbara 

faser som är starkt knutna till den sociala sammanhangens betydelse för självkänsla och 

identitet. Att förändra en problematisk livssituation eller beteende börjar för många 

personer med tvivel och ett inre ältande av att komma till en punkt där de ska ta sig i 

kragen, skärpa sig eller göra något åt saken. De sociala sammanhangen och samspel 

med andra är viktiga möjliggörande, både till att förändring uppkommer och skapas, 

och till att generera varaktighet i förändringen. Socialpedagogikens roll är att förstärka 

och bidra till långsiktiga förändringsprocesser genom vardagliga möten, lyssnande och 

samarbete och därmed skapa förutsättningar för att kunna hantera problem och 

svårigheter (Cederlund & Berglund 2017). 

 

Vad är det som gör att vissa lyckas hålla sig drogfria och andra återfaller i missbruk? 

Syftet med vår studie är att belysa praktikers erfarenhet av olika aspekter som är av 

betydelse för att klienter inom missbruksvård ska kunna vidmakthålla stabil drogfrihet, 

samt att belysa olika insaster som kan främja drogfrihet. När vi pratar om olika aspekter 

av drogfriheten vill vi fånga upp olika synvinklar på hur de verksamma inom 

missbruksvården ser på drogfriheten. Genom att undersöka detta vill vi bidra med 

kunskap om vidmakthållande faktorer samt om det finns några gemensamma drag hos 

de som lyckas förbli stabilt drogfria. Är förändringen ett resultat av behandlingen eller 

av andra omständigheter? Arne Kristiansen (1999) betonar svårigheten att avgöra, för 

de klienter som efter behandling blir varaktig drogfria, om detta är effekter av 

behandlingen eller av andra omständigheter. Vägen ut ur missbruket är en långvarig 

process som påverkas av inre och yttre faktorer. För att bli stabil drogfri räcker det inte 

med att enbart sluta med alkohol eller droger. Det behövs att djupgående förändringar 

sker och att levnadsomständigheter byts ut, att de ta ansvar för sin egen framtid och 

arbeta med att upprätta en ny social accepterat identitet. 
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Tidigare forskning 

 

Generell överblick 

 

Alkohol – och narkotikamissbruk har ökat de senaste åren och är ett socialt problem 

med många negativa konsekvenser. Under 2009 – 2011 genomfördes en översyn av 

missbruks – och beroendevården i Sverige. I utredningen skattades att omkring 780 000 

personer över 18 år har ett missbruk eller beroende av alkohol, varav 330 000 har ett 

beroende och 80 000 har ett tungt alkoholmissbruk. Antal personer med 

narkotikamissbruk eller beroende har skattats till 55 000 personer, varar 30 000 med 

problematisk narkotikaanvändning. När det gäller läkemedel har antal personer med 

missbruk eller beroende uppskattas vara mellan 45 000 och 65 000 (Socialstyrelsen 

2015).  

 

Enligt Kristiansen (1999) finns en del personer med missbruksproblematik som bryter 

sig loss från missbrukslivet och bli varaktigt drogfria och i övrigt social integrerade. 

Vilka faktorer av social eller ekonomisk karaktär får narkotikamissbrukare att skilja sig 

från andra socialt integrerade grupper i samhället. Personerna som ingick i studien, och 

lämnade missbruket bakom sig, har förbättrat sina sociala och ekonomiska situationer 

men missbruksbakgrunderna skapade problem för dem i förhållande till människor i det 

drogfria livet. Stigmatisering, skuld och skam, bemöta med misstänksamhet var känslor 

som de flesta upplevde. Han skriver vidare att av en rad studier framgår att det inte är 

ovanligt att människor som varit missbrukare engagera sig i religiösa eller ideologiska 

organisationer. Förklaringen för detta är att de kommer in i ett sammanhang där dem 

inte behöver dölja sina bakgrunder. 

  

Kristiansen (1999) beskriver vidare i sin studie hur vägen mot ”ett vanligt liv” ser ut ur 

klienternas perspektiv. Den, enligt intervjupersonerna, viktigaste distansering från 

missbrukslivet var att alla, förr eller senare, flyttade från de miljöer de levt i under den 

perioden de missbrukade. Att intervjupersonerna började närma sig människor som stod 

utanför narkotikakretsarna och bryta sig loss från vänner som fortsatte missbruka kan 

tolkas som exempel på diskontinuerliga handlingar. Han belyser betydelsen av 

relationer till människor som gav socialt stöd, acceptans och bekräftelse. 

Förutsättningarna för drogfriheten är det egna ansvarstagandet genom att utveckla en ny 

identitet än identiteten som missbrukare. Att lyckas med att vara drogfri bidrar till att 

visa att narkotikamissbruk inte är en fråga om avsaknad av sociala färdigheter utan en 

fråga om identitet och livsstil (Kristiansen 1999). 

  

Jan Blomqvist (1999) gör en undersökning där han intervjuar 100 personer angående 

svårigheterna att sluta missbruka och hur personerna som intervjuades fann en 

bestående lösning på sina alkoholproblem. Vägen ut ur missbruket formas i ett komplex 

samspel mellan individuella drivkrafter, yttre händelser och reaktioner från 

omgivningen. För att finna en långsiktig lösning räcker inte med att lära sig stå emot sitt 

sug efter alkoholen/drogen. Det krävs att det nyktra livet får ett eget värde och upplevs 
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som meningsfullt och givande i sig själv. Hur viktig är behandlingen för dem personer 

som jobbar med att förbli drogfria? Blomqvist (1999) berättar att behandling ses inte 

bara som vård och behandling i traditionell mening, det innefattar mycket andra 

hjälpinsatser: ekonomiskt bistånd, medicinsk hjälp, stöd till anhöriga, stöd till barn till 

missbrukande föräldrar m.m. Att få skydd och omvårdnad när man är utsatt och att få 

adekvat vård för olika medicinska problem, även om dessa orsakats av missbruket, kan 

ses som mänskliga rättigheter. Det finns organiserat stöd som kan bidra till bestående 

drogfrihet: professionell hjälp med att reda ut och lära sig hantera interpersonella och 

intrapsykiska problem, tillgång till en ny tillhörighet och gemenskap i 

självhjälpsgrupper och aktiva hjälpinsatser för att lösa eller minska problem relaterade 

till arbete, boende eller ekonomi (Blomqvist 1999). 

 

 

Faktorer för drogfrihet 

 

Enligt Petrova (2015) finns det starka samband mellan de faktorer som leder till stabil 

drogfrihet och processen med att återsocialisera när det handlar om personer med 

substansberoende. Begreppet stabil drogfrihet innefattar en längre period, mer än två år, 

där man har lyckas med en förändring och blivit drogfri för resten av livet. Faktorer som 

påverkar stabiliteten i drogfriheten kan delas in i följande grupper: 

 

Biologiska faktorer: handlar om personens allmänna hälsotillstånd om det finns 

samtidiga fysiska sjukdomar eller obotliga som Hepatit C, HIV. I forskning som 

undersöktes bakomliggande orsaker till att personer återfaller i missbruk efter en längre 

tids drogfrihet, uppgav 70% av de tillfrågade att det var på grund av sjukdom. Att 

plötsliga hälsobesvär som var kopplat till den kroniska sjukdomen (Hepatit C, HIV) 

brutit ut och orsakat återfallet. Drogerna hade i dessa fall använts för att dämpa stressen 

av att vara sjuk (Petrova 2015). 

 

Psykologiska faktorer: gäller framförallt förmågan till att lära sig nya 

hanteringsstrategier (coping strategies) och att ta eget ansvar för sin drogfrihet. 

Stabiliteten i drogfriheten ökar om personen haft möjlighet att utveckla nya verktyg för 

problemlösning och hanteringsstrategier. Exempel på dessa är att skifta sin 

uppmärksamhet, att distansera sig/hålla en viss distans och självkontroll. Amerikanska 

forskare har betonat betydelsen av insatser som fokusera på att förbättra det psykiska 

välmående hos personer som blivit drogfria. Psykologiska övningar som är inriktade på 

att höja självförtroende främjar även att de motstår droger längre fram (Petrova 2015). 

 

Sociala faktorer: av stor betydelse är att personerna deltar i alternativa aktiviteter och 

har ett drogfritt umgänge. Att det finns en hög grad av social anpassning och att 

personen kan anpassa sig till de arbetsvillkor som gäller för olika jobb samt deltar i 

sociala sammanhang. För de personer som blivit drogfria och har barn så är det viktigt 

att barnen inkluderas i rehabiliteringsprocessen (Petrova 2015). 
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I en studie utforskade Blomqvist (2002) personers drogfrihet under en period på 6 år för 

att belysa de faktorer som bidragit till att drogfriheten blivit stabil. Resultat från studien 

visade att avgörande för att drogfriheten blivit stabil hängde ihop med att den totala 

mängden negativ stress i livet minskat kraftigt. De mest framträdande förbättringarna 

inom livssituationen var kopplat till kontakt med utbildningssystem och arbetsliv samt 

inom personens relationer. Majoriteten av deltagarna i studien som blivit stabilt drogfria 

hade påbörjat utbildning eller arbete inom två års drogfrihet (Blomqvist 2002). 

  

Att livssituationen förbättrades ibland radikalt inom olika områden i samband med att 

personen blivit drogfri kan tolkas vara en direkt följd av att missbruket upphörde. Dock 

tyder flera omständigheter på att dessa förbättringar istället bör ses som en förutsättning 

för att drogfriheten ska bli bestående. Korta eller längre uppehåll i drogbruk leder inte 

till förändringar av livssituation per automatik. 

För att bli stabilt drogfri behöver personen lära sig ett nytt sätt att leva samt finna en ny 

levnad sammanhang. Flera studier har visat att för personer med tidigare drogbruk har 

arbete och utbildning inneburit en ny socialt accepterad roll och en meningsfull tillvaro. 

Det har bidragit till att de även omvärderat sin identitet särskilt hos de som brukat 

illegala droger vilket inneburit en hög grad av utanförskap i samhället (Blomqvist 

2002). 

 

Psykisk ohälsa och missbruk 

 

I en studie deltog 188 klienter med alkohol, kokain eller heroinmissbruk i kombination 

med depressions störningar, antingen depression som föregått missbruket eller 

depression som utlösts till följd av missbruket. Vid uppföljning undersöktes hur 

depressiva tendenser påverkat klienternas drogfrihet. Hos klienter med alkohol-och 

heroin beroende och depression som föregått missbruket ökade risken för återfall 

signifikant på grund av det psykiska måendet. Hos klienter med depression som utlösts 

av missbruk fanns en stor fara och ökad risk kopplat till återfall efter behandling. 

Drogutlöst depression påverkade avsevärt även chanserna till en stabil drogfrihet 

(Sharon Samet m. fl. 2012) 

Depression störning förekommer ofta hos individer med missbruksproblematik i 

kombination med funktionsnedsättning som försvårar upprätthållandet av en stabil 

drogfrihet. Det gäller både depression som existerar före påbörjat missbruk och 

depression som utlösts av brukandet av droger och alkohol. Båda formerna av 

depression kan påverka chanserna till en stabil återhämtning från alkohol-och drog 

missbruk. Det är därför viktigt att ta hänsyn till klienters psykiska hälsa när det gäller 

behandling av missbruk (Sharon Samet m. fl. 2012).  

Depressionsstörning som utlösts av missbruk är en diagnos. Kriterierna för denna 

diagnos är att individen ska genomgått en djup depressiv episod med symptom som 

överskrider de symptom som kan förväntas från avgiftning samt abstinensbesvär. Den 

här formen av depressionsstörning kunde genom studien ej kopplas till någon specifik 
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drog, utan visar snarare att missbruk i sig leder till en ökad sårbarhet för att drabbas av 

depression (Sharon Samet m. fl. 2012).  

 

 

 

Substitut och vidmakthållande faktorer  

 

I en studie, utförd av Blomqvist (2002), tillfrågades deltagarna om de ersatt drogernas 

centrala roll med någon form av substitut för att förbli drogfria. De blev även tillfrågade 

vilka faktorer som haft en vidmakthållande funktion och som främjat att drogfriheten 

blivit stabil. Majoriteten uppgav att de haft en eller flera substitut och den vanligaste var 

arbete men även fysisk träning och andra sociala eller fysiska aktiviteter var vanligt. 

Flera nämnde även att en ny identitet samt självkänsla fungerat som substitut för 

drogerna och familjen (Blomqvist 2002). 

 

När det handlar om vidmakthållande faktorer så uppgav de att en inre förändring var 

den viktigaste faktorn för att kunna förbli drogfri. Gällande andra faktorer så framkom 

det att det fanns vissa skillnader mellan män och kvinnor. För kvinnor var olika former 

av sociala aktiviteter viktiga vidmakthållande faktorer och faktorer som stöd från andra 

eller ny levnadsmiljö var ej lika viktigt. Män uppgav att stöd från andra och ny 

levnadsmiljö var viktiga vidmakthållande faktorer. Två tredjedelar av männen uppgav 

även att stöd från livspartnern var en betydelsefull faktor medans endast en fjärdedel av 

kvinnorna svarade detsamma. Tidigare forskning gällande skillnader mellan män och 

kvinnor inom missbruk tyder på att förändringsprocessen hos kvinnor i större 

utsträckning handlar om en medveten kamp för självständighet och frigörelse, jämfört 

med förändringsprocessen hos män. Befintliga sociala nätverk är en betydelsefull och 

vidmakthållande hos framförallt kvinnor och särskilt vänner, syskon och föräldrar. Ett 

återkommande tema vars betydelse både män och kvinnor understryker är möjligheten 

att finna en ny social kontext (Blomqvist 2002). 

  

I en kvalitativ studie från Italien jämfördes 2 olika grupper av stabilt drogfria personer 

(minst 3 års drogfria) för att undersöka processen de genomgått för att bli fria från 

missbruk. Ena gruppen hade sökt stöd inom missbruksvården medans den andra 

gruppen blivit fria från missbruket utan behandling. En av deras frågeställningar 

handlade om vilka faktorer som gör det möjligt för personer att bli stabilt drogfria utan 

professionell hjälp/behandling. De undersökte även om den personliga upplevelsen av 

processen, från missbruk till stabil drogfrihet, var avgörande för hur de definierade om 

sina identiteter och anpassade sig till en livsstil utan kopplingar till droger (Scarscelli 

2006). 

 

Genom missbruket riskerar personer att förlora förmågan att fungera socialt och passa 

in i samhället. Det kan i sin tur främja utvecklingen från primärt avvikande till 

sekundärt avvikande (missbrukaridentitet). Eftersom personen inte längre kan leva upp 

till sociala roller på ett konventionellt sätt t ex sköta sitt arbete, sina studier eller roll 

som förälder så reagerar omgivningen starkare. När missbruket blivit känt för 
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omgivningen befäst ofta identiteten som missbrukare ytterligare. Personen riskerar även 

att utsättas för stigmatisering (Scarscelli 2006).  

 

Att förlora förmågan att passa in och fungera socialt är inte en naturlig följd av 

drogbruk utan är en social konstruktion. Eftersom personers förmåga till att hantera 

problematiska händelser i sin livssituation beror dels på egna förutsättningar men 

påverkas även av de stöd som finns tillgängligt, stödet som personen får genom 

relationer i sociala nätverk (Scarscelli 2006). 

 

Vid jämförelse mellan grupperna framkom att det fanns kopplingar mellan graden av 

sociala förmågor som en person lyckats bibehålla under missbruket, och val av 

hanteringsstrategi för att bli drogfri. Dels handlade det om förmågan att kunna fungera 

”normalt” men verkade även bero på att de upplevt olika former av sociala 

konsekvenser. Vilket har påverkat hur de tolkar situationer och bidragit till att de 

reagerar olika när de drabbas av motgångar och problem (Scarscelli 2006). 

  

Det som var viktigast för att vidmakthålla stabiliteten i drogfriheten enligt deltagarna i 

studien var att de haft tillgång till och kunnat utveckla sociala förmågor och 

kompetenser, att de funnits möjligheter till arbete, vänskapsrelationer och olika 

fritidsaktiviteter som ingår i en normal livsstil samt kontakt med familj. Deltagarna vars 

sociala kompetens tagit stor skada av missbruket - där de adapterat sig till en 

missbrukaridentitet samt anpassat sig helt till en avvikande livsstil - blev hjälpta av 

behandling som fokusera på åter socialisering vilket syftar till att skapa de 

psykologiska- och sociala tillstånd som är nödvändiga för att kunna återintegreras i 

samhället (Scarscelli 2006). 

 

Att de blivit stabilt drogfria, uppgav deltagarna, var beroende på att de förändrats, 

upptäckt och internaliserat nya värderingar och lyckats skapa en normal livsstil. Det 

som möjliggjort detta beskrivs av deltagarna vara en slags åter socialiseringsprocess 

med olika upplevelser och erfarenheter som de fått genom olika sociala sammanhang 

och interaktioner (Scarscelli 2006). 

 

 

Effektiva behandlingsmetoder 

 

De mest effektiva behandlingsmetoder är, enligt Socialstyrelsen (2015), de som har en 

kognitiv komponent. Kognitiv beteende terapi (KBT) omfattar hjälp att se 

konsekvenserna av egna beteende och få hjälp med att utveckla nya sätt att hantera de 

negativa tankar och känslor och skapa nya mer realistiska och funktionella 

beteendemönster. Behandlare och klienten formulerar mål för vad hen vill uppnå med 

behandlingen och arbetar sedan enligt ett schema för att nå dessa mål. Inom KBT jobbar 

klienterna med hemuppgifter där nya förhållningssätt testas och följs upp. 

Återfallsprevention (ÅP) utgår från samma teori som KBT och samma metoder som 

används inom KBT kan förekomma som hemuppgifter och exponering. ÅP används 

efter en period personen har blivit drogfri och syftar på att lära sig färdigheter att stå 
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emot sug och att undvika och hantera risksituationer för återfall. Behandlingen kan 

också innehålla inslag om hur klienten ska hitta ett stödjande umgänge och om att ha en 

balanserad livsstil. 

Motiverande samtal (MI) är en metod som passar i alla sammanhang när man vill 

motivera en annan person till förändring. Den kan användas i början av behandlingen, 

när klienten är ambivalent till att sluta missbruka men den kan användas också för att 

fastställa förändringen när man har blivit drogfri. Genom MI samtalen görs klienten 

medveten om den bild som hen har av sig själv och sina missbruksproblem, hur väl den 

bilden stämmer överens med verkligheten och vilka vägar som finns till förändring 

(Socialstyrelsen 2015). 
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Teoretiska perspektiv 
 

 

I följande avsnitt presenteras val av teoretiska perspektiv. I denna studie använder vi oss 

av Prochaska och DiClementes transteoretiska teori om förändringsprocessen, som 

huvudteori, för att förklara förändringen som personer genomgår från missbruk till att 

uppnå en stabil drogfrihet. Med tanke på att klienterna som förbli långvarigt drogfria 

genomgår stora förändringar inom olika områden i livet såsom nätverk, familj, jobb 

m.m. har vi valt att använda oss av olika sekundära teorier för att understryka detta. 

Dessa teorier är: identitetsutveckling, socialisationsprocessen och stämplingsteorin. När 

klienten har slutat missbruka och försöker hitta en långsiktig lösning på sin drogfrihet 

räcker det inte med att lära sig stå emot sin längta efter alkohol och droger. Det krävs att 

det nyktra livet får ett värde och upplevs som meningsfullt. Klientens intresse ligger i att 

hen ska göra stora förändringar inom alla områden i livet. Hen ska skapa en ny identitet 

samt att återuppta relationen med sin familj, sina barn, börja återsocialisera och bygga 

upp en ny umgängeskrets. I vissa fall även om klienten går mot en positiv förändring, 

känner hen sig rädd och osäker, hen känner skuld och skam på grund av sina 

missbrukserfarenheter, samt kan känna sig annorlunda och stämplat i förhållande till 

människor man möter i olika sammanhang. 

 

 

Transteoretisk modell av förändringsprocessen 

 

Prochaska och DiClemente (1994) har utvecklat en transteoretisk modell av 

förändringsprocessen som de kallar ”stages of change”. Förändringsprocessen förklaras 

ske i 5 olika faser och att personer har behov av olika former av stöd samt 

interventioner för att komma vidare i utvecklingen, beroende på vilken fas de befinner 

sig i. För att kunna stötta och främja förändring är det viktigt att kunna upptäcka och 

identifiera vilken förändringsfas personen befinner sig i. Varje fas kännetecknas av 

specifika drag som kan ge en indikation om var i förändringsprocessen som personen 

befinner sig. Förändringsprocessens 5 faser är följande: 

  

Förbegrundandefas: I den här fasen har personen trots problembeteende eller 

problemsituation ej kommit till insikt om problemet och är inte redo för förändring. 

Personen ägnar inte problemet någon uppmärksamhet eller anse det vara något att 

bekymra sig över. 

 

Begrundandefas: Personen börjar komma till insikt om att hen har ett problem och 

lägger märke till negativa konsekvenser-och aspekter problemet medför. Upplevelse av 

ambivalens förekommer ofta under denna fas. Det finns en önskan om förändring men 

inte beredskap till handling. 

 

Förberedelsefas: Utmärkande för den här fasen är pågående val-och beslutsprocesser 

hos personen gällande förändring. Det finns en stark motivation till att förändra och 
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beredskap till förändring hos personen. Planer och förberedelse för hur förändring ska 

genomföras görs upp. 

 

Handlingsfas: I den här fasen genomför personen förändringar både vad gäller 

beteende och livssituation. Det kräver stor ansträngning och personen använder sig av 

olika hjälpmedel och stödinsatser som finns tillgängliga. Personen arbetar aktivt med att 

motverka återfall och blir hjälpt av stöd från professionella. 

 

Stabiliseringsfas: Under stabiliseringsfasen handlar personens arbete om att 

upprätthålla förändringarna som genomförts. Personen behöver även upprätthålla 

motivationen för att vidmakthålla sin t ex drogfrihet. Det är viktigt att personen är 

vaksam för återfallsrisker. Till slut blir genomförda förändringar till vanor vilket 

innebär att personen inte längre behöver anstränga sig för att bibehålla dem. De kommer 

slutligen att ingå i personens nya livsstil-och handlingsmönster. 

  

Enligt den här teorin sker förändring på flera nivåer och personer kan ha kommit olika 

långt på skilda nivåer. Nivåerna utgörs av beteende och symptom nivå, systemnivå, 

interpersonell nivå och intrapsykisk nivå. En person kan i förändringsprocessen 

exempelvis vara i handlingsfasen på beteende-och symptom nivå men samtidigt vara i 

förbegrundande fasen på intrapersonell nivå (Ibid). Prochaska & DiClemente har 

illustrerat en modell av förändringsprocessen med både cirkulär figur och med 

spiralmodellen, för att tydliggöra hur personer recirkulera mellan faserna och att 

utvecklingen inte sker i en rak linje. Den visar även hur personer vid återfall återgår till 

en av de föregående faserna i förändringsprocessen (Melin & Näsholm 2011). 

 

 

Stabiliseringsfasen- att bli stabilt drogfri 

 

Stabiliseringsfasen är lika viktig som handlingsfasen för personer att lyckas med men 

ofta mycket svårare. En framgångsrik förändring är förändringar som inte bara håller i 

sig några månader utan i flera år och för resten av livet. Stabiliteten i denna fas är inte 

ett statiskt tillstånd utan kräver hårt arbete för att upprätthålla. Det är snarare en aktiv 

period som kräver att personen har lärt sig nya hanteringsstrategier-och metoder (coping 

methods). Det är vanligt att personer lyckas med att handla i handlingsfasen och 

genomför förändringar. Däremot när det gäller stabiliseringsfasen som följer så 

misslyckas de vidmakthålla förändringarna efter en tid. Att försöka bli fri från 

problem/dåliga vanor genom att avlägsna sig från problemet eller endast sluta upp med 

att bruka en drog räcker inte för att lösa problemet och bli fri från det för gott. Vid 

exempelvis missbruk är det väsentligt att förstå att drogerna fyllt en viktig funktion i 

personens liv, ibland haft en dominerande roll. För att personen ska förbli drogfri så 

behöver problemet bytas ut mot hälsosammare alternativa sätt att leva (Prochaska & 

DiClemente 1994). 

Det är väsentligt att skapa en annan livsstil och en tillvaro där tidigare beteende och 

handlingsmönster inte längre passar in. Det är viktigt att personer som blivit drogfria 

inte upplever att det är på grund av någon annan som de lyckats. Många ger äran för att 

de förändrats till sin respektive, sin terapeut eller behandlare men det finns en fara med 
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det. Att inte ta ansvar för egna framsteg gör det omöjligt att i längden upprätthålla dem 

(Prochaska & DiClemente 1994). 

 

Identitet 

 

Med utgångspunkt i Meads teori om identitetsutveckling, beskriver Kristiansen (1999) 

vikten av social interaktion och att människan är delaktig i en social process där hennes 

eller hans identitet formas. Individen börjar forma sin identitet under uppväxten genom 

interaktion med andra: föräldrar, skolkamrater, kompisar. Men identitetsutvecklingen 

avslutas aldrig. Även om människan genom uppväxtens socialisation får en position i 

samhället är denna inte determinerande för resten av livet. Människan kommer att vara 

inbegripen i sociala kretsar och binds samma av sociala relationer och som ger utrymme 

för identifikation och bekräftelse. Det är karaktären på dessa som kommer att avgöra 

om identiteten kommer att behållas, modifieras eller genomgå stora förändringar. 

Kristiansen (1999) beskriver begreppet identitet genom att fördjupa sig i tanken att när 

en människa förändrar sitt liv så väljer hen att handla på ett sätt som inte är i harmoni 

med hennes identitet. Denna typ av handlingar kallas diskontinuerliga handlingar. En 

diskontinuerlig handling ses som en handling som individen brukar inte göra och som 

förändrar identiteten. Att människan väljer sina handlingar ska inte tolkas genom att 

människans liv formas genom rationella val, utan den sociala interaktionen lägger 

grunden på hur individen formar sitt liv. Identitet skapas ur de sociala och samhälleliga 

förutsättningar som gäller där hen befinner sig, därmed kan hen förändra sitt handlande 

då dessa förutsättningar förändras. Livsstilar som avviker från samhällets normer skapar 

livssituationer som snarare gör att individen nedvärderar sitt liv och möjligheten till en 

bra framtid. Ett exempel på detta kan vara att personer med missbruk har en 

livssituation som präglas av konfliktfyllda eller avbrutna relationer med familj eller 

släkt. Deras livssituation präglas också av att de gör handlingar som ger kortsiktiga 

fördelar men som är destruktiva i ett framtidsperspektiv (Kristiansen 1999). 

 

För att komma ut ur missbruket och att förbli drogfri innebär att skapa en ny identitet 

genom stora förändringar på många områden i livet: bostadssituation, arbetsliv, 

familjeliv, umgänge, hälsa och mycket annat. 

 

Socialisationsprocessen 

 

Enligt Bunkholdt (2012) innebär socialisationsprocessen allt som sker inom och mellan 

människor och som leder till att man blir en del av olika sociala sammanhang. 

Samspelen mellan barn och föräldrar är första källan till socialisation. Senare kommer 

andra socialiserande krafter som förskolan, skolan, kamratgrupper och arbetsplatser. För 

att en individ ska kunna vara en del av samhället borde hen uppnå målet med 

socialisation: tillgodose grundläggande behov, kontrollera sin aggression, utöva 
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bestämda färdigheter, uppföra sig i enlighet med samhällets moralvärderingar, planera 

sin framtid och fungera som både individ och som gruppmedlem. Målen med 

socialisationen kan betraktas ur ett annat perspektiv, nämligen kompetens och 

bemästrande. En person som uppfyller gruppen eller samhälles socialisationsmål, är en 

person som upplever förmåga att bemästra och kontrollera olika delar av sitt liv. Det 

betyder att den här personen upplever att man besitter de känslomässiga, sociala eller 

praktiska färdigheter som är nödvändiga för att lyckas på olika arenor i livet (Bunkholdt 

2012). 

 

Genom att komma ut ur missbruket och att förbli drogfri behöver man bygga upp ett 

nytt socialt sammanhang, ingå i olika socialisationsprocesser och uppleva på nytt 

förmåga att bemästra och kontrollera sitt eget liv. 

 

Stämplingsteorin 

 

Becker (1991) lyfter fram en så kallad avvikarkarriär. Avvikandekarriären börjar med 

ett beteende som strider mot samhälleliga regler och normer. Mycket av det avvikande 

beteendet har motiv som är socialt inlärda. Det som från början kan vara en nyfikenhet 

(till ex. att prova på alkohol eller droger), blir nu accepterad smak hos avvikaren. Det 

som är avgörande i processen att bli stämplad som avvikare är inte så mycket vad 

personen själv gör, utan hur omgivningen reagerar på beteendet. Stämplingsteorin 

innebär att en individ blir stämplad som avvikare utifrån hur andra människor bemöter 

och behandlar denne. Att bli sedd som avvikare i ett sammanhang (missbrukar) kan leda 

till att individen får konsekvenser av avvikare i andra sammanhang (lättare att begå 

brott). Genom att bli stämplat för ett visst beteendemönster, kan avvikare söka sig till 

grupper där medlemmarna har avvikelsen gemensamt och stor risk att fortsätta på sin 

avvikande väg. 

  

Många av personerna som har missbrukat alkohol eller narkotika men har lyckats skapa 

stabila sociala och ekonomiska liv, fortsätter missbruksbakgrunderna skapa problem för 

dem i förhållande till människor i det drogfria livet. Av rädsla av att bli negativ 

behandlade, undviker många missbrukare berätta om sina tidigare liv. Även om man 

väljer att berätta om sina bakgrunder kan man bli bemött med misstänksamhet av 

personer som är skeptiska till deras möjligheter att leva utan narkotika. Och även om 

känslor av skam och skuld minskar för dem som lyckas etablera nya drogfria liv, ett 

problem kvarstår - att de är förknippade med den samhälleliga stigmatiseringen av 

missbrukare (Kristiansen 1999). 
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Syfte och problemformulering 

 

Syftet med vårt studie är att belysa praktikers erfarenhet av olika aspekter som är av 

betydelse för att klienter inom missbruksvård ska kunna vidmakthålla stabil drogfrihet, 

samt att belysa olika insatser som kan främja drogfrihet. Våra frågeställningar är: 

 

1. Vilka faktorer är av betydelse för att klienter inom missbruksvården ska kunna 

upprätthålla en stabil drogfrihet? 

2. Vilka hinder och utmaningar finns det för att drogfrihet ska vidmakthållas? 

3. Vilken form av insatser och stöd kan bidra till drogfrihet? 

 

 

 

Metod 

 

Metodologiska utgångspunkter 

Utifrån en hermeneutisk vetenskapstradition har vi valt att utgå från en kvalitativ 

forskningsansats i den här studien. Eftersom vår problemformulering handlar om olika 

aspekter av att bli stabilt drogfri så strävar vi inte efter att producera kvantifierbara 

resultat utan försöker istället bidra till ökad kunskap samt förståelse för vad det innebär. 

I den hermeneutiska traditionen ligger fokus på att tolka och förstå olika sociala 

företeelser. Språk och ordens betydelse är också något som är av stort intresse inom 

hermeneutiken. Vi försöker även ta i beaktning hur olika sociala-och kulturella aspekter 

och sammanhang influera individers förutsättningar att förbli drogfria. Vi upplever att 

kvalitativ forskningsansats är det tillvägagångsätt som är mest passande för att besvara 

vår forskningsfråga eftersom vi försöker belysa olika faktorer som är betydelsefulla för 

att främja samt vidmakthålla drogfriheten hos klienter utifrån de verksamma inom 

missbruksvårdens perspektiv. Enligt Bryman (2011) uppfattas kvalitativ forskning som 

en forskningsstrategi som lägger vikten vid hur individen uppfattar och tolkar sin 

sociala verklighet. Kvalitativ forskning betonar ett induktivt synsätt på relationen 

mellan teori och forskning, där tyngden läggs på generering av teorier. 

Studien utgår från en induktiv ansats som innebär att hypoteser och teorier kan 

genereras först efter att undersökningens resultat analyserats. Vår undersökningsdesign 

är deskriptiv eftersom syftet handlar om att beskriva olika aspekter av vårt problem. 

Studien består av primärmaterial vilket är den empiriska data vi har samlat in genom 

våra semistrukturerade intervjuer. Vi har även samlat in sekundärmaterial vilket är den 

data som utgör studiens forskningsunderlag. Inför den här studien har vi gjort en 
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litteraturgenomgång för att undersöka vilken forskning som genomförts inom ämnet 

stabil drogfrihet. Genom litteraturgenomgången finns det möjlighet att undersöka 

vilken kunskap som finns tillgänglig samt hur forskare gått tillväga för att få fram denna 

kunskap. Enligt Bryman (2011) bidrar en väl genomförd litteraturgenomgång till att 

stärka ens trovärdighet vad gäller ens kunskaper inom det utforskade området. 

 

Planering och genomförande 

Litteratursökning 

Efter att ha diskuterat olika inriktningar kom vi fram till att vårt problemområde skulle 

handla om stabil drogfrihet. För att skapa ett forskningsunderlag så har vi sökt 

empiriskt material i bibliotekets databaser via ämnesguiden (under programrubriken) 

Pedagogik med inriktning mot ungdom och missbruksvård. Vi plockade ut nyckelord 

från vår sökfråga och översatt dem till engelska för att få bättre sökresultat. För att få en 

bredare sökning så använde vi trunkering (*) som sökmetod i ONESearch där sökning 

sker i samtliga databaser. Sökorden var följande; addiction* rehabilitation* remission*. 

Genom att läsa artiklarnas abstrakt så gick snabbt att bedöma ifall de var relevanta att 

använda i vår studie. Inklusionskriterier var att artiklarna publicerats från år 2000 och 

framåt samt specifikt behandlade ämnet stabil drogfrihet. Exklusionskriterier var 

artiklar som publicerats före år 2000 och handlade om olika aspekter av pågående 

missbruk.  

 

Urval och intervju 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer och intervjua behandlare/personer som är 

verksamma inom olika enheter inom missbruksvården. Vår första tanke var att ta 

kontakt med både Kommun och Region för att kunna få svar på våra frågeställningar på 

bästa sätt. Vi skickade en informationsbrev/missiv (bilaga 2) via mail och vi fick svar 

från fem personer som skulle kunna tänka sig att medverka i vår studie. Med hänsyn till 

konfidentialitetskravet så har vi ej möjlighet att beskriva respondenterna närmre. I 

missivet förklarade vi att respondenternas kön, ålder eller yrkesbefattning ej skulle 

uppges i uppsatsen. Förfrågan om medverkan i C-uppsats skickades till samtliga enheter 

inom socialtjänsten samt beroendemottagningen i vald kommun. Inklusionskriterie för 

urval av intervjupersoner var att de skulle vara verksamma inom missbruksvårdens 

öppenvårds insatser. Att vi valde olika enheter inom missbruksvården beror på att de 

arbetar på olika sätt samt har kontakt med klienter i olika stor utsträckning. För oss var 

intressant att undersöka om de trots detta skulle besvara våra intervjufrågor på liknande 

sätt. Vi hade använt oss av ett målstyrt urval som enligt Bryman (2011) innebär att 

forskaren väljer ut respondenter med direkt koppling till forskningsfrågorna och syftet 

med studien. Vi har planerat att försöka genomföra 4–6 intervjuer och blev nöjda med 

att 5 respondenter ställde upp. I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den 

intervjuades uppfattning och det är önskvärd att låta intervjun röra sig i olika ritningar, 

eftersom detta ger kunskap av vad intervjupersoner upplever som relevant och viktigt. 

Intervjun är flexibel, man kan ställa frågor som en uppföljning av det som 



 

 

15 

intervjupersonerna svarat. I en semistrukturerad intervju har forskaren en lista över 

teman som ska beröras men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaret på sitt 

eget sätt. Vidare valde vi att ljudinspela intervjuerna för en lättare transkribering i ett 

senare skede (Bryman 2011).  

I intervjun använde vi en intervjuguide med sammanlagt sju frågor (bilaga 1) plus att vi 

använde oss av relevanta följdfrågor. När vi formulerade frågorna i intervjuguiden var 

vi noga med att de skulle besvara studiens frågeställningar och syfte. Med 

respondentens samtycke fick vi använda mobiltelefonens inspelningsfunktion under 

intervjun som varade 30 - 40 min. Efter att vi har slutfört intervjuerna flyttade vi över 

inspelningarna från mobilerna till våra datorer. Detta upplevde vi vara viktigt för att 

uppfylla kravet på konfidentialitet. Vi genomförde intervjuerna tillsammans och totalt 

hade vi tre respondenter från Socialtjänsten (Kommunen) och två från 

Beroendemottagningen (Region).  Att vi valt standardisering av låg grad och 

semistruktur är för att vi vill ge våra respondenter utrymme och ett friare sätt att svara 

på våra intervjufrågor. Formen av frågor vi valde att använda var inledande frågor, 

sonderingsfrågor samt preciserande frågor. Vi startade intervjun med inledande frågor 

av en mer öppen karaktär för att skapa ett samarbetsklimat. Sedan övergick vi till 

sonderingsfrågor för att få en fördjupning av respondentens svar. De preciserande 

frågorna använde vi längre fram i intervjun för att få specifika svar.  

 

Bearbetning och analys 

När samtliga intervjuer genomförts och transkriberats så har vi skrivit ut materialet och 

genomfört en tematisk analys. Syftet med tematisk analys är att analysera informationen 

från intervjuerna för att sedan dela in den i olika teman. En tematisk analys innebär, 

enligt Bryman (2011), att forskaren finner teman och subteman i det empiriska 

materialet genom att noggrann läsa igenom det flera gånger.  Teman väljs utifrån vad 

som är kärnmeningen och det centrala i vad respondenterna svarat vid intervjuerna. Det 

handlar om att undersöka om ett visst tema är extra framträdande samt om något 

specifikt som omnämnts av samtliga respondenter. Vi försökte även urskilja om det 

fanns några särskilda mönster. Genom att dela in resultaten under olika teman så blev 

det lättare att jämföra samt skapa en överblick. Vi har analyserat vårt material utifrån tre 

stora teman: faktorer för drogfrihet, utmaningar och hinder samt insaster som främjar 

drogfrihet. Vidare i analysen har vi kommit på andra subteman som speglas i vårt 

resultat som t.ex. återfall och psykisk ohälsa.  Vi var noga med att understryka dem 

delarna i intervjun som kunde användas som citat och som vi tyckte vara viktiga. Patel 

och Davidsson (2011) anser att slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är ofta en text 

där citat från intervjuer varvas med egna kommentarer och tolkningar. 

Kvalitetskriterier 

Validitet är ett begrepp som i vardagliga språket betyder giltighet eller äkthet. Inom 

kvalitativ forskning står validitet för huruvida de frågor som ställs till respondenterna 

generera den information man vill få fram genom studien. Reliabilitet innebär 

tillförlitlighet och det rör frågor som handlar om möjligheten att komma till samma 
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resultat om undersökningen görs på nytt. Bryman (2011) har diskuterat hur pass 

relevanta är dessa begrepp för kvalitativa undersökningar och ge en annan förklaring för 

dem två begreppen: trovärdighet (validitet) och pålitlighet (reliabilitet). Att skapa en 

trovärdighet i resultaten, som kvalitativ forskare, innebär både att man säkerställt att 

studien utförs i enlighet med de regler som finns och att man rapportera resultatet på det 

sättet man har fått fram det från respondenterna. Pålitlighet innebär att man säkerställer 

att det skapas en fullständigt och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen: problemformulering, val av intervjupersoner, intervjuguide, 

intervjuutskrifter, beslut rörande analysen av data och så vidare (Bryman 2011). 

Kvalitetskriterier som är betydelsefulla att uppfylla i en kvalitativ studie är 

perspektivmedvetenhet, intern logik samt legitimitet. Perspektivmedvetenhet handlar 

om att det tydligt ska framgå att det finns en förförståelse för det ämnesområde och 

teoretiska perspektiv som studien utgår från. Det ska finnas en motivering till varför de 

valda perspektiven är relevanta för studiens problem samt hur de är kopplade till 

varandra. För att uppfylla kriteriet intern logik behöver rätt analysmetod tillämpas. Med 

kvalitativ innehållsanalys finns det möjlighet att skapa disposition och struktur i texten 

så att innehållet följer en röd tråd. Vi har valt att presentera varje tema med tydliga 

underrubriker som gör det möjligt för läsaren att följa vårt resonemang. Legitimitet 

handlar om att redovisa hur studiens resultat analyserats och hur de lett fram till 

respektive slutsatser. I kvalitativa studier är det även viktigt att det finns kvalitet på data 

och att tillförlitliga källor använts (Berglund & Paulin 2015). 

 

Etiska övervägande 

Forskningsetik innefattar flera etiska aspekter som är väsentliga att reflektera över under 

forskningsprocessen. Helgesson (2015) skriver att det dels handlar om hur forskningen 

genomförs men även vilka konsekvenser den medför. De interna etiska aspekterna 

handlar om hur forskaren uppför sig och genomför sin undersökning. Vilka normer och 

värderingar som är styrande för forskningen samt graden av trovärdighet i 

forskningsresultat. De externa aspekterna handlar om vilka effekter forskningens 

genomförande eller resultat kan ha på samhället om de är positiva eller negativa 

(Helgesson 2015). 

 

För oss fanns etiska övervägande med när vi valde problemformulering, frågeställningar 

samt syfte till studien. Eftersom vi genomförde intervjuer så tyckte vi det var viktigt att 

syftet i studien inte formulerades på ett sätt som skulle kunna uppfattas som kritiskt. 

Detsamma gäller utformningen av intervjufrågor och valde att undersöka vad som 

fungerar, det som främjar stabil drogfrihet utifrån de professionellas perspektiv samt 

vilka utmaningar och behov de upplever att det finns. Vi upplevde även att det var 

relevant att inte endast intervjua respondenter från socialtjänsten utan även från andra 

enheter inom missbruksvården, eftersom de arbetar på olika sätt och har kontakt med 

klienter i olika stor utsträckning. Tanken var att utforska deras olika perspektiv på 

missbruksvård och drogfrihet. Vi funderade även över vilka konsekvenser resultatet i 

vår studie skulle kunna leda till eftersom vi har strävat efter att ha ett syfte som skulle 

kunna bidra till en positiv utveckling. 
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Individsskyddskravet 

För att uppfylla individskyddskravet, som innefattar informationskravet, kravet om 

samtycke, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, mailade vi information om 

vilken utbildning vi går och vid vilket universitet. Vi förklarade vad studien handlar om, 

varför vi ville intervjua respektive och hur lång tid intervjun beräknas ta, vad 

informationen från intervjun kommer att användas till samt vilka som kommer ta del av 

den. Vi berättade att vi planerar att spela in intervjun och respondenten är bekväm med 

det och ger sitt samtycke. Vidare förklarade vi att vi varken kommer uppge namn, kön 

eller yrkesbefattning i resultatet utan värna om respondenters anonymitet. Vi betonade 

att deltagandet är frivilligt och att respondenten när som helst under intervjun har rätt att 

avbryta. För att respondenter på förväg ska få möjlighet att förbereda sig inför intervjun 

så bifoga vi även en kopia på intervjuguiden. Genom detta kan respondenter få en klar 

uppfattning om vad deras medverkan innebär samt om det förekommer frågor de ej vill 

eller kan besvara. Vi gav även en kortfattad repetition av detta muntligt innan vi 

påbörjade intervjun och försäkrade oss om respondentens fortsatta samtycke. 

 

Helgesson (2015) skriver att om samtycke ska vara relevant ur ett etiskt perspektiv så 

krävs att forskningsdeltagare får tillräcklig information för att skapa en förståelse av vad 

medverkan innebär. Oavsett om samtycke ges skriftligt eller muntligt så är det 

väsentligt att deltagaren samtycker även längre fram i processen. Informerat samtycke 

är dels viktigt eftersom medverkan i forskning ska vara frivillig. Det bidrar även till att 

forskningsdeltagarnas personliga integritet samt autonomi respekteras (Helgesson 

2015). 
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Reslutat 

 

Följande presenteras resultatet vi har kommit fram till genom vår tematiska analys av 

intervjuerna. Vi har valt att dela in resultatet i olika teman som besvara 

frågeställningarna och vårt syfte i studien. Dessa teman är: betydelsefulla faktorer för 

stabil drogfrihet, gemensamma faktorer hos klienter som lyckas förbli drogfria, 

utmaningar med att bibehålla drogfriheten, insatser och stöd som främjar drogfrihet, 

betydelsen av psykisk och fysisk ohälsa, kopplingen mellan depression och återfall samt 

insatser som behövs införa enligt praktikerna inom missbruksvården. 

 

Betydelsefulla faktorer för stabil drogfrihet 

 

Samtliga respondenter uppger att relationer är en viktig faktor för att klienter ska kunna 

förbli drogfria. Dels relationen mellan behandlare och klient så att det skapas en bra 

samarbetsallians men det handlar även om andra relationer som klienten har runt 

omkring sig t ex familj, umgänge samt barn. För att det ska kunna skapas en 

samarbetsallians i relationen mellan behandlare och klient så är det viktigt att 

behandlare känner engagemang, är empatisk samt har tålamod i sitt arbete med klienten.  

 

När det gäller ungdomar är det viktigt att få in anhöriga och göra dem delaktiga i 

behandlingen. Det kan vara viktigt att ha enskilda samtal med föräldrarna utan klienten. 

En av respondenterna förklarade att nätverket inte alltid behöver handla om just en 

familjekonstellation utan handla mer om det faktum att “ensam är inte stark”. Det är 

viktigt att klienten får möjlighet att bygga upp ett socialt nätverk och kunna känna 

social tillhörighet. En annan respondent belyser vikten att man har någon man kan 

vända sig till när svåra situationer uppstår. Det är även viktigt att relationen finns kvar 

över en längre tid eftersom processen mot stabil drogfrihet ofta sker över ett längre 

tidsperspektiv. Det är även väsentligt att klienter klarar av att bryta kontakten med 

tidigare umgänge som är kopplat till missbruket. Att bytta umgänge är en av de absolut 

viktigaste faktorerna för att klienter ska lyckas förbli drogfria menar en av 

respondenterna. Respondenten förklarar vidare att byta umgänge är något som ofta låter 

mycket enklare att göra än vad det faktiskt är i verkligheten.  

 

En annan betydelsefull faktor enligt samtliga respondenter är klientens sociala struktur. 

Men social struktur menas allt från meningsfull sysselsättning till boende och 

försörjning. En respondent förklarar att betydelsen av att klienter har en meningsfull 

sysselsättning är något som de verksamma inom missbruksvården sett tydligare över tid. 

Just att få möjligheten till ett avlönat jobb är för de flesta klienter väldigt svårt eftersom 

arbetsgivare i dagens samhälle har ganska höga krav. En del arbetsgivare har även rätt 
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att kräva utdrag ur belastningsregistret vilket innebär ett hinder för de klienter som 

begått något brott tidigare.  

 

En av respondenterna förklarar vikten av struktur i vardagen på följande sätt: 

 

Stabil ekonomi är också betydelsefull, ordning och reda stabilt runt 

omkring sig. Har klienten barn så behöver det vara ordnat så att det 

finns en planering och framförallt struktur, struktur, struktur och rutiner. 

Det är ofta en struktur som saknas i livet när en klient har blivit drogfri. 

Att bli drogfri handlar ju om att göra en livsstilsförändring och det 

innefattar hela spektra så det handlar om att titta på samtliga områden. 

 

En annan respondent pratar också om struktur och hur viktig det är med familj, 

sysselsättning och psykisk hälsa för att klienterna ska lyckas med att förbli drogfria: 

 

[…] att många ha tappat hela sin sociala struktur. Vissa har inte ens 

klarat grundskolan, andra har inte påbörjat gymnasiet. Många av våra 

klienter har inte arbete och de kommer inte in på arbetsmarknaden vilket 

gör att det är svårt att hålla ut. När vi gör utredningar tittar vi inte bara 

på missbruket, vi tittar även på försörjning, familj och psykisk ohälsa. 

 

Gemensamma faktorer hos klienter som lyckas förbli 
drogfria 

 

En av respondenterna förklarar att de klienter som har en bra social struktur som till 

exempel arbete, familj och barn, där relationerna är välfungerande, lyckas hålla sig 

drogfria bättre än de klienter som inte har det. För de som är ensamma finns inte det 

sociala stödet och det finns inte heller självkänslan att söka sig utåt och då är det lättare 

att fortsätta missbruka istället. En gemensam nämnare för att lyckas behålla 

drogfriheten är en välfungerande social struktur och motivation. Och det är viktigt att 

komma ihåg att motivationen ser olika ut för olika personer. Motivation för en klient är 

inte nödvändigtvis motivation för en annan samt motivation kan även förändras över tid. 

Inledningsvis kan motivationen hos klienten handla om att klienten gör det för sina 

barns skull, vilket kan vara en stark drivkraft men det är viktigt att klienten till slut gör 

det för sin egen skull om drogfriheten ska bli hållbar.  

 

Klienten behöver ha mål och delmål att arbeta mot, samt stöd och stöttning för att 

lyckas nå dessa. Det är viktigt att den som stöttar klienten har förtroende för att klienten 

kan klara det. Det är även viktigt att klienten upplever att drogfriheten är något klienten 

själv väljer. En respondent uppgav att en vanlig förändring hos klienter som lyckats 

förbli stabilt drogfria var just att de fått tillgång till arbete, antingen genom kontakter 

eller efter att ha slutfört utbildning eller studier.  

Det är viktigt att klienten ser på sin beroendeproblematik och har insikt i vad det 

handlar om. En respondent uttryckte det på följande sätt: 
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Det handlar om att se problemet för vad det är, man behöver se på hela 

problemet med de rätta glasögonen. Insikt om vanliga bortförklaringar 

såsom - jag kanske kan droga lite bara - och andra sätt att hålla s.k. 

dörrar öppna är det viktigt att vara medveten om för att lyckas förbli 

drogfri. 

 

 

Utmaningar med att bibehålla drogfriheten 

 

Samtliga respondenterna betonar att den största utmaningen handlar om att klienten 

måste ändra hela sitt liv och inom flera områden. För många av klienterna innebär 

vägen tillbaka till samhället, inte om rehabilitering d.v.s. att gå tillbaka till något man 

känner igen utan snarare om habilitering. Många klienter börja med missbruk redan som 

barn vilket innebär att de då har inga referenser alls när de har blivit drogfria. Till 

exempel kan de ha svårt med en vanlig konversation eftersom den vardagliga 

kommunikationen till stor del handlar om människors görande: “så vad ska klienten 

säga att de har gjort - ja hej, jag har knarkat hela mitt liv - det är inte lätt och krävs 

ganska mycket mod för att ens våga säga det. “ 

 

En av respondenterna tar upp sömnstörningar/sömnproblem som en av de stora 

utmaningarna för klienter som blivit drogfria. Vidare förklarar respondenten att sådant 

som sömn, en normal dygnsrytm och hälsosam kosthållning påverkar klienternas 

mående samt förutsättningar att lyckas förbli drogfria mer än vad många tror.  

 

Ett bra boende är också något som många klienter har problem med att få. En av 

respondenterna förklarar att många klienter misslyckas med sin drogfrihet på grund av 

att de bor i socialt utsatta områden. För att förtydliga skälet till detta så förklarar 

respondenten att klienten ej kan isolera sig i sin lägenhet helt och hållet utan behöver 

komma ut och träffa människor men i socialt utsatta områden stöter klienten ofta på 

tidigare umgänge eller människor med olika former av problem vilket gör det svårare 

för klienten att motstå återfall mm. Samma respondent berättar om ett exempel där en 

klient kämpade med ”näbbar och klor” för att få en möjlighet att flytta från ett socialt 

utsatt område. Klienten kämpade även med missbruksproblem men när klienten till slut 

fick möjlighet att flytta så lyckades klienten även med att förbli stabilt drogfri. För 

många klienter är det dock en stor en utmaning att ens få tillgång till en egen bostad 

eftersom de ofta har skulder och betalningsanmärkningar. Socialtjänsten har ett få antal 

lägenheter men problemet är att dessa vanligtvis finns i mindre attraktiva områden. En 

annan stor utmaning för flera av klienterna uppger respondenten vara den sociala biten 

som är så viktig för att kunna bygga upp ett nytt liv.  

 

En annan utmaning är att ta sig in på arbetsmarknaden särskild för klienter som finns 

med i belastningsregistret till följd av kriminalitet. Det finns även klienter med psykisk 

ohälsa eller olika former av diagnoser som gör det ännu svårare att hitta jobb. Många 

klienter är skuldsatta och det kan medföra svårigheter i att skaffa mobilabonnemang och 
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andra saker som är nödvändiga för en fungerande vardag. En enkel sak som att skriva 

ett CV kan vara en stor utmaning eftersom vissa klienter har inga referenser eller 

erfarenheter från andra jobb. Det kan även vara svårt att förklara vad de har gjort de 

senaste 15 åren av sitt liv.  Mycket av det vi tycker vara självklart för oss innebär 

faktiskt en stor utmaning för många av klienterna: 

 

 …att hitta ett vanligt svensson liv. Många av våra patienter har bara 

vänner i missbruk, de har inte etablerat vänner som inte är i missbruk, 

att hitta tillbaks till en vanlig vardag. Det vardagliga är det största 

utmaningen.  

 

En annan respondent förklarar att en stor utmaning är att klienten behöver utveckla en 

ny identitet vilket tar tid: 

 

Med tanke på hur många år det har tagit för klienten att bygga upp en 

missbruksidentitet så är det inte konstigt att det tar lång tid att bygga 

upp en ny. 

 

En av respondenterna betonade att den tyngsta biten för klienter som blivit drogfria ofta 

har att göra med relationer. Att det är den tyngsta biten är samtidigt tecken på något 

positiv, det är ju frisk att vara medkännande, känna skuld, skam och ånger:  

 

... att möta och erkänna att man gjort en person illa är ju en av de 

svåraste delarna och ju närmre personen man står desto svårare är det 

såklart. Samtidigt är det ju de här delarna som gör att klienten växer när 

hen vågat ta de här stegen och kanske lyckas få tillbaka relationer. 

 

En annan respondent upplever att klienter ofta bli bemötta dåligt inom vården på grund 

av att klienter i missbruk är långt ner i hierarkin. Till exempel om de ringer till 

vårdcentralen på grund av halsont kan de få höra “ja, men du har ett missbruk”, de blir 

stämplade och får inte det hjälp de behöver. 

 

Insatser och stöd för att främja drogfriheten 

 

När det gäller stöd och insatser är det viktigt att kartlägga om det finns samsjuklighet 

och psykisk ohälsa, enligt en av respondenterna. Respondenten uppger att hen hittills 

inte träffat en klient med missbruk som inte även lider av psykisk ohälsa. Vissa klienter 

börjar missbruka för att de mår psykisk dåligt, eller mår de psykisk dåligt till följd av 

missbruket “det är lite hönan eller ägget.” Inledningsvis, i arbete med klienter är det 

bra att börja med motiverande samtal. När klienten sen börjar känna sig stabil i sin 

drogfrihet då kan man börja arbeta med återfallsprevention. Det kan vara en ganska tuff 

behandling eftersom det innefattar att klienten ska göra hemuppgifter. Med klientens 

tillstånd kan man hjälpa hen att ta kontakt med exempelvis olika myndigheter, 

behandlingsinsatser samt ordna med bistånd och jobb. För de klienter som har behov av 

psykiatrisk utredning är det viktigt att det finns möjlighet till kontakt med en psykolog. 
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Vid utredning är kravet att klienten ska ha varit drogfri i tre månader av den 

anledningen att hjärnan ska ha hunnit återhämta sig från drogerna. En av 

verksamheterna använde sig mycket av MI-samtal och återfallsprevention som är en 

form av KBT men det fanns även en utbildad KBT terapeut på plats för de klienter som 

hade behov av att t ex arbeta med sin ångest eller andra problem. Det är viktigt också att 

behålla kontakten med klienter över tid och det kan handla om flera år:  

 

[...] vi avslutar aldrig kontakten med klienter här. Även om vi avslutar 

ett ärende eftersom klienten inte längre är i missbruk, så är klienten 

alltid välkommen att höra av sig. Ibland kanske klienten endast behöver 

en boost via telefon. 

 

En annan respondent berättar om ett program där klienterna träffas och arbetar i grupp. 

Färdigheterna och det som klienter lär sig i gruppen kan appliceras sedan ute i 

verkligheten och det handlar mycket om förberedelse för livet efter programmet. I 

gruppen jobbar klienterna med relationer och känslor samt att våga tala om sådant som 

gör ont. Det är oerhört viktigt att jobba med självkänsla och att förstå vilken man är när 

man missbrukar och vilken man är när man inte gör det. Programmet har en kognitiv 

inriktning, säger respondenten, och använder sig av en kognitiv verktygslåda. Det 

handlar mycket om hjälp till självhjälp och grundtanken är att: 

 

 [...] det räcker inte med att bara tänka utan måste också göra och att ta 

i\ möta det som är svårt. Det fungerar inte att bara sitta hemma och 

vänta på att någon ska ringa på dörren för att saker och ting ska bli 

annorlunda utan man måste själv göra och ta tag i saker. 

 

När det gäller stöd till klienter som har varit drogfria en längre tid som inte är aktuella i 

programmet så finns det AA och NA grupper de kan vara med och få hjälp av. 

 

En av respondenterna pratar om återfallsprevention och miljöterapeutisk behandling 

som hjälp för klienter som vill bli och förbli drogfria. Den miljöterapeutiska 

behandlingen går med på att lära sig vardagliga sysselsättningar som att tvätta, laga mat, 

gå till banken. Återfallspreventionen är fantastisk på det sättet att man efter har avslutat 

kursen kan man få ett diplom. Detta är viktigt för klienter som inte är vana att fullfölja 

någonting som kanske har hoppat av gymnasiet eller inte klarat jobbet. Det finns en 

insats som kallas “behandlingsassistent” som kan sträcka sig över lång tid efter avslutat 

behandling samt efter man har blivit drogfri. Insatsen handlar om att ge stöd och 

motivation till klienter som har blivit drogfria med syftet att de skulle vidmakthålla 

drogfriheten: 

 

Förhoppningsvis har klienterna en sysselsättning samt att man ha en 

bostad och då kommer man in på samtal här eller vi möter de i sina 

lägenheter. det kan hända en gång i veckan eller mindre, så länge det 

behövs. 

 

Utslusslägenhet är det något samma respondent pratar om. Det är ett hjälpmedel för de 

klienter som inte kan stå för ett förstahandskontrakt lägenhet av olika anledningar och 

som vill komma ut i samhället efter avslutat behandling.  
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Anhörigstöd är en viktig del att jobba med, enligt samtliga respondenterna. Det kan 

finnas familjemedlemmar som behöver stöd med att, först och främst, förstå vad 

missbruket innebär och vilka konsekvenser det har samt hur kan man hjälpa till. Som 

anhörig kan man känna oro, rädsla, ilska och då är det bra att ha någon att få hjälp av 

med dessa problem. det kan finnas barn i familjer med missbruk som kanske behöver 

extra tillsyn. Det finns många behandlingsmetoder som involvera familjen: “Det är 

viktigt att anhöriga få stöd eftersom om en klient vill göra en förändring måste 

nätverket förändras också.”  

 

Dagverksamheter kan vara ett hjälpmedel för de klienter som vill ha en sysselsättning 

och som vill behålla sin drogfrihet. Dagverksamheterna kan ha olika 

sysselsättningsformer från trädgårdsarbete, intern service eller bil skötsel. Det kan vara 

en viktig hjälp för att hålla sig ifrån drogerna och kan fungera bra för vissa klienter. 

Tyvärr är det svårt att komma in på såna verksamheter, det kräv drogfrihet självklart 

och det finns alldeles för få enligt några av respondenterna. 

 

 

Betydelsen av fysisk och psykisk ohälsa 

 

Alla respondenter belyser hur fysisk eller psykisk ohälsa kan påverka stabiliteten i 

drogfrihet. Samtliga säger att alla som missbrukar lider av psykisk ohälsa på ett eller 

annat sätt. En del klienter lider av psykisk ohälsa före missbruket, andra klienter 

självmedicinera på grund av depressioner, för andra har konsekvenserna av missbruket 

lett till psykisk ohälsa “det är svårt att säga vilket som kom först, hönan eller ägget, när 

det handlar om missbruk och psykisk ohälsa”. Samtliga respondenter understryker 

svårigheten att få till en utredning i vad det gäller psykiska problem. Vissa klienter, som 

är i behov av medicinering eller behöver hjälp med sin psykiska måendet, har som krav 

att vara drogfria en längre period för att påbörja utredning och få tillgång till stöd. Har 

man levt ett liv i missbruket så har man sömnsvårigheter, man har ångest för att man har 

tagit droger eller tar droger för att man har ångest, säger en annan respondent. 

En av respondenterna berättar om fysiska konsekvenser av alkohol och 

narkotikamissbruk. Alkoholmissbruket påverkar negativt levern som är ett fantastiskt 

organ som kan återhämtar sig ganska snabbt om man slutar dricka. Åt andra sidan om 

man har en sjuk lever på grund av alkoholen och man ser provresultatet kan det vara en 

viktig motivation för att sluta missbruka. Samman respondent säger att gamla 

missbrukare som har druckit länge kan utveckla diabetes och demens. En annans fysiska 

konsekvens för personer som har ett pågående drogmissbruk kan vara hepatit C. Det är 

en sjukdom som idag har en bra behandling. Kravet självklart är att vara missbruksfri 

vilket kan medföra a en stark motivation för förändring: 

 

[...] man kan inte vaccinera sig emot det (Hepatit C), men det finns en fin 

behandling idag. innan, för tre år sedan, fanns det en ganska kraftig 

behandling mot hepatit C, med starka mediciner, man mådde illa och 

blev deprimerad. Idag finns det bättre mediciner, och kravet är att vara 
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missbruksfri om man ska få behandlingen. Detta är också en stark 

motivationsfaktor. 

 

Återfall är vanligt 

 

Samtliga respondenter uppger att återfall är mycket vanligt under första året av 

drogfrihet att det är mer en regel än ett undantag. En respondent berättar att under alla år 

hen jobbat fanns det bara en klient som inte tog återfall under första året av drogfrihet. 

Även att en klient ta ett återfall betyder det inte att hen återgå till missbruket fullt ut. En 

annan respondent säger att även om återfall är ett tillfälligt bakslag så är det ändå 

positivt i den aspekten att det är ett tillfälle att lära. När återfall sker är det viktigt att 

prata om det på ett realistiskt sätt och det är viktigt att klienten förstår att inte är ok att ta 

hur många återfall som helst. Om en klient ta återfall tio gånger på raken så betyder det 

att klienten behöver en annan form av hjälp än det som erbjuds i öppenvården. 

Respondenten uttrycker: “En beroendes största problem är inte att sluta med att bruka 

droger, utan att låta bli att börja igen.” När det handlar om faktorer som har betydelse 

för om klienter tar återfall så uppger en av respondenterna att den största orsaken bakom 

ett återfall är sysslolöshet samt ensamhet. Att inte ha något meningsfullt att göra driver 

väldigt många klienter till att återgå till missbruket. Återfall kan även betraktas som ett 

värdefullt tillfälle för klienten och behandlare att skaffa sig insikt. Insikt om olika 

triggers samt kunskap om olika riskfaktorer.  

 

 

Insatser som behövs införa enligt praktikerna inom 
missbruksvården 

 

Samtliga respondenter önskar att det fanns mer tillgång till anhörigstöd. Det är vanligt 

att anhöriga vill vara mer delaktiga i behandlingen och det förekommer ofta att de 

ringer och är oroliga för något angående klienterna men de verksamma i 

missbruksvården måste tänka på sekretessen och då kan de inte ge det stödet de 

behöver. 

En av respondenterna uppger att det saknas en avdelning för avgiftning, att det har 

funnits men den har blivit nerlagt. I nuläget blir klienter inlagda på Piva eller 

akutavdelningen inom Psykiatrin och under kort tid. Det skulle vara lättare för klienter 

att avhålla sig från droger om de skulle kunna få vård under en längre tid. 

En annan respondent tycker att det skulle vara bra att blanda mer resurser från 

Regionen. Här menar hen att det skulle vara lättare för klienter att få tillgång till 

neuropsykiatriska utredningar och inte behöva stå i långa köer. 

En av repondenterna förklarar följande: 

 

Det finns även behov av verksamheter där klienter efter avslutat 

behandling kan mellanlanda så att kan komma tillbaka till verkligheten 

mer successivt. det behövs fler forum så att klienter kommer mjukt ifrån 
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behandlingen och mjukt tillbaka in i samhället. För det är ganska kallt 

där ute och t. ex. kommer en klient ur missbruket som vuxen så förväntar 

sig omgivningen att hen ska fungera som en vuxen vilket de sällan gör. 

Flera insatser som handlar om en mjukare och bättre övergång mellan 

drogfri till återanpassad. I nuläget är glappet mellan dessa för stor och 

för klienter är det svåra inte att vara drogfri under tiden de är på 

exempelvis behandlingshem utan tiden efter när de inte längre har de 

ramarna och struktur som förut. 

 

En av repondenterna nämner att de önskade att det fanns flera utbildade KBT-terapeuter 

inom verksamheten och att det fanns möjlighet till mer socialt stöd till klienterna 

utanför enheten och mer arbete ute på fältet. Mer utåtriktat arbete med klienterna som 

kunde innefatta sådant som exempelvis fika på stan, biobesök och andra sociala 

aktiviteter som kan bidra till goda vanor. Även aktiviteter som är kopplat till kultur för 

att implementera hälsosamma intressen. Träning på gym eller gå och simma kan också 

vara bra alternativ för att hjälpa klienterna med att komma igång.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Vi valde att utgå från en kvalitativ forskningsansats i den här studien eftersom vi var 

intresserade av att undersöka olika samverkande faktorer som är kopplade till stabil 

drogfrihet. Utifrån resultaten så anser vi att vi har använt oss av rätt ansats. Metoden för 

datainsamlingen var semistrukturerade intervjuer och empiriskt material. Innan vi 

utformade intervjuguiden samlade vi in tidigare relevant forskning som berörde ämnet 

stabil drogfrihet. Utifrån detta material blev det lättare för oss att skapa rätt sort frågor 

för att besvara syftet och frågeställningarna. Med en semistruktur i intervjuerna fick 

respondenterna större utrymme att svara samt att det gav oss större möjlighet att ställa 

spontana följdfrågor. Till intervjuguiden valde vi till en början att använda tio frågor. Vi 

tänkte använda olika frågor för respondenterna vi valde beroende på vilken verksamhet 

de jobbade på men det visade sig ej vara lämpligt. Därefter redigerade vi intervjuguiden 

så att frågorna passade oavsett vilken enhet respondenterna tillhörde. Vi valde slutligen 

att använda sju övergripande öppna frågor med följdfrågor som skulle förtydliga 

respondentens svar. Fördelarna med att ha sju övergripande frågor var att stämningen 

under intervjun blev mer avslappnad och respondenten hade gott om tid till att besvara 

varje fråga. Ibland blev mer än en fråga besvarad under ett svar vilket gav oss 

möjligheten att ställa fler spontana följdfrågor. Nackdelen med övergripande frågor kan 

i vissa avseende vara att respondentens svar blir lite för utsvävande och vagt. I dessa fall 

är det viktigt att intervjuare är väl påläst inom ämnet och genom det har möjligheten att 

snabbt komma på mer preciserande frågor som kan förtydliga svaret. 

 

På grund att vi har intervjuat personal och inte klienter, kändes det lämpligt att ställa en 

fråga angående stöd eller insatser de har att erbjuda. Detta för att ta fram det viktigaste 

de jobbar med och för att understryka deras medverkan/stöd i klienterna 

“tillfrisknande”. 

 

För att utforska vårt problemområde valde vi respondenter som är verksamma inom 

missbruksvården, framförallt öppenvården. Det ideala hade varit att intervjua klienter 

som har haft tidigare missbruksproblem men har blivit drogfria, men på grund av etiska 

principer var inte detta möjligt. Vi mailade missivet (bilaga 2) till eventuella 

respondenten med förfrågan om medverkan till vårt examensarbete. För att uppfylla 

individskyddskravet gick vi igenom samtliga etiska riktlinjer i missivet. Även om vi var 

ganska tidiga i att skicka förfrågan var det svårt att få tag på respondenter som hade 

möjlighet att ställa upp. På grund av hög arbetsbelastning inom socialt arbete, tyckte vi 

att det var lämpligt med 30 - 40 min per intervju. Vi fick totalt fem respondenter, tre 

från Kommunen och två från Landstinget. Eftersom stabil drogfrihet är en lång process, 

tyckte vi vara lämpligt att intervjua respondenter från olika enheter inom 

missbruksvården ur olika aspekter samt har långvarig kontakt med klienterna. 

Vi valde att spela in intervjuerna med respondenternas samtycke och tyckte att det 

fungerade bra. Vi sparade sedan intervjuerna på datorn för att senare transkribera dem.  
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Vi använde oss av tematisk analys när vi gick igenom våra transkriberingar och 

presentera resultaten under olika teman. På detta sättet blev det tydligt vilka område 

som har störst betydelse för stabil drogfrihet vilket besvarar våra forskningsfrågor. 

Det materialet vi har använt i vår bakgrund är peer - reviewed vilket betyder att den är 

granskad av ämnesexperter inom forskningsområdet. Detta styrker tillförlitligheten i 

vårt forskningsunderlag. Genom våra intervjuer bekräftades stora delar av resultaten i 

tidigare forskning som vi använde i bakgrunden. Bland annat betydelsen av 

välfungerande relationer och sociala nätverk samt möjligheten till en meningsfull 

sysselsättning. Kunde även bekräfta att det var väsentligt för personer som brutit sig ut 

ur ett missbruk att de lyckades utveckla en ny och socialt accepterad identitet. Detta 

tyder på en hög grad av överförbarhet. På grund att vi har intervjuat personal och inte 

klienter som har blivit stabil drogfria så kunde vi inte få fram klienternas perspektiv, 

vilket hade varit det optimala. 

 

Resultatdiskussion 

Vardaglig struktur och sociala kontexter 

Genom intervjuer med olika respondenter som är verksamma inom missbruksvården 

och då främst öppenvården framkom det att betydelsefulla faktorer för stabil drogfrihet 

handlar till stor del om att skapa ett ”normalt liv ett s.k. Svensson liv”. En stor del av att 

lyckas återanpassa sig i samhället handlar om att hitta en väg in i en vardaglig struktur. 

Att få möjligheten att skapa en ny identitet som skiljer sig från den tidigare identiteten 

och för att kunna göra det behöver individen ingå i nya sociala kontexter. För en del kan 

ett arbete innebära en ny och accepterad roll i samhället som i sin tur främjar 

utvecklingen av en ny identitet, detsamma gäller studier då individen kan identifiera sig 

som student. Sysselsättning kan även bidra till känslan av meningsfullhet i vardagen 

och till skapandet av en struktur med fasta rutiner vilket främjar stabiliteten i 

drogfriheten. 
Just det “vardagliga” att klienter med tidigare missbruksproblematik lyckas med att 

anpassa sig till samhällets krav när de blivit drogfria. Är något som dels framkommit i 

tidigare forskning exempelvis i Scarscelli (2006) studie. I den här studien blev det 

tydligt att en framgångsrik drogfrihet till stor del handlade om klienternas förmåga att 

kunna fungera “normalt”.  

 

Relationer och sociala nätverk 

Relationer och nätverk är även av stor betydelse för att drogfriheten ska bli stabil och 

det gäller inte bara de närmsta eller familjen utan också andra sociala kontakter. Om det 

finns möjlighet så är det ofta gynnsamt att inkludera närstående/anhöriga i 

behandlingen. Ibland krävs det att både klient och klientens nätverk genomgår 

förändringar inom samspel-och beteendemönster men även vad gäller insikt om 

missbruket. Kunskap om vad missbruksproblematiken handlar om kan bidra till att 
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minska känslor av skuld samt hopplöshet hos föräldrarna gentemot individen med 

drogberoende. Det kan även bidra till att anhöriga i framtiden hanterar situationer 

annorlunda och kan förmedla ett effektivare stöd. 
Petrova (2015) betonade vikten av att ta hänsyn till de olika grupper av faktorer som är 

av betydelse för stabiliteten i drogfriheten. Petrova (2015) presenterade i sin studie 

följande grupper, psykologiska faktorer, biologiska faktorer samt sociala faktorer. 

Sociala faktorer innefattar dels alternativa aktiviteter som kan fungera som ett slags 

substitut mot missbruket. Det handlar även om klienternas möjligheter till att etablera 

nytt socialt nätverk med drogfritt umgänge samt betydelsen av att inkludera anhöriga i 

behandlingen.  

 

Kopplingar till teoretiska utgångspunkter 

En annan gemensam nämnare bland klienter som lyckas förbli stabilt drogfria var enligt 

flera av respondenternas uppfattning, att de hade en inre motivation till att förbli 

drogfria. En av respondenterna förklarade att för vissa klienter som hävdade att de ville 

bli drogfria kunde behandlare göra precis allt i sin makt för att hjälpa dem men att de 

ändå återföll i missbruk. Hos dessa klienter saknades vanligtvis en tillräcklig inre 

motivation till att förbli drogfria och att de inte var ”riktigt färdiga med missbruket”. De 

saknade även insikten om att ingen annan en de själva kan hjälpa dem lösa problemet 

utan det är något de verkligen måste vilja- och kämpa för själva. Det innebar inte att 

vägen till stabil drogfrihet alltid behövde var spikrak eller utan motgångar men det 

krävde att klienten hade probleminsikt samt en inre drivkraft. För att främja stabil 

drogfrihet framkom det att en betydelsefull faktor var att de verksamma i 

missbruksvården var engagerade i behandlingskontakten och kände empati gentemot 

klienterna samt hade tålamod. När det handlar om behandlingskontakten är det 

väsentligt att tänka långsiktigt och med vissa klienter kan kontakten sträcka sig över 

mer än ett år. 
I Proschaska & DiClementes transteoretiska modell av förändringsprocessen förklaras 

vägen mot drogfrihet vara mer cirkulär/spiralformad än rak och att förändring sker i 

olika steg samt faser. Att den är cirkulär/spiralformad snarare än spikrak innebär att 

klienten kan gå från ena fasen till föregående faser i förändringsprocessen beroende på 

omständigheter. Det är därför betydelsefullt att behandlare har förmåga samt kunskap 

som gör det möjligt att identifiera var i processen som klienten befinner sig och på så 

sätt förmedla rätt sorts stöd. Enligt deras teori är det viktigt att klienten genom rätt sorts 

stöd kommer fram till vad som kallas handlingsfasen innan förändringen kan 

genomföras. Att en klient inte är redo för att bli stabilt drogfri kan handla om att 

klienten är i begrundarfasen. Detta innebär inte att klienten saknar viljan att bli drogfri 

utan att hen är i början av förändringsprocessen. Genom att behandlare har kunskap och 

förståelse för detta har ett empatiskt förhållningssätt, är engagerad samt har tålamod så 

finns det goda möjligheter för behandlare att hjälpa klienten komma vidare till nästa fas 

(Melin & Näsholm 2011).  

Utmaningarna som klienter möter när de blivit drogfria finns inom flera livsområden 

och är kopplat till ”det vardagliga och en normal livsföring”. Flera av respondenterna 
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förklarade att de rutiner och strukturer som ingår och nästan sker per automatik för 

många i vardagen kan innebära stora utmaningar för de klienter som levt i ett tungt 

missbruk. Framförallt för de klienter vars drogdebut skett i unga år vilket innebär att de 

helt saknar referenser från ett normalt liv. En av respondenter underströk att vägen 

tillbaka till samhället inte handlade om rehabilitering dvs att återgå till något de känner 

igen utan snarare om habilitering vilket innebär att lära sig något från början. Eftersom 

de som tidigt påbörjat ett missbruk i unga år vanligtvis under missbrukets gång förlorat 

hela sin sociala struktur. En av respondenterna betonade att klienter som hade en 

välfungerande social struktur med exempelvis arbete och familj, lyckades bättre med att 

förbli stabilt drogfria än de klienter som inte hade det. Vidare förklarade respondenten 

att klienter som saknade social struktur vanligtvis var mer ensamma och till följd av 

detta även hade en sämre självkänsla. Särskilt när det handlade om att våga söka sig utåt 

och skapa nya kontakter och för många blev då ett fortsatt missbruk ett tryggare 

alternativ. 

Mycket av den vardagliga struktur som en normal livsföring innefattar är sådant som är 

inlärt genom socialisation och socialt samspel. Första källan till kunskap om hur 

individen ska handla för att accepteras och bli inkluderad av omgivningen är från 

föräldrarna. Senare kommer denna kunskap från andra källor såsom kamratgrupper och 

skola m.fl. Genom socialisationsprocesser skapas förutsättningar till att bemästra olika 

situationer i sociala sammanhang. Det kan betraktas som social kompetens och för 

personer som levt under en längre tid i missbruk behövs dessa processer upplevas på 

nytt. För att detta ska bli möjligt behöver personen få möjlighet att ingå i nya sociala 

sammanhang (Bunkholdt 2012). 

Blomqvist (2002) genomförde en studie som undersökte betydelsefulla-och 

vidmakthållande faktorer för stabil drogfrihet. I resultatet från studien framkom 

betydelsen av att finna en väg tillbaka in i samhället och för de klienter som lyckats 

förbli stabilt drogfria handlade detta om arbete eller utbildning. Majoriteten av 

deltagarna i studien som blivit stabilt drogfria hade påbörjat arbete eller studier inom två 

års drogfrihet. För de här klienterna innebar möjligheten till arbete eller utbildning att 

de fick en chans att skapa en ny och socialt accepterad roll i samhället (Blomqvist 

2002).  

 

Enligt Kristiansens (1999) resonemang kring Meads teori om identitetsutveckling, så är 

identiteten något som aldrig slutar utvecklas. En bidragande faktor till hur en individ 

identifiera sig själv handlar om omgivningens reaktioner och bemötande i olika sociala 

situationer. För många som har blivit drogfria har möjligheten till att skapa en ny 

identitet, en ny accepterad roll i samhället genom jobb eller utbildning till exempel, 

varit en förutsättning för att lyckas. 

Det finns många fördomar i samhället kopplat till missbruk och personer med 

missbruksproblematik. Enligt stämplingsteorin är dessa fördomar och föreställningar 

bidragande till de känslor av skuld och skam som många av personerna som blivit 

drogfria kämpar med (Becker 1991). 

För att kunna förmedla rätt sorts stöd och främja stabil drogfrihet så är det viktigt att 

göra en kartläggning över klientens problematik. För att få en överblick används t ex 
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ASI (addiction severity index) eller ADAD (adolescent drug and alcohol addiction) som 

är ett slags bedömningsinstrument/ screeningsverktyg. Inledningsvis kan behandlare 

använda sig av MI-samtal (motiverande samtal) för att få en uppfattning om klientens 

motivation till att bli drogfri samt var i processen klienten befinner sig. När klienten 

börjar bli stabil i sin drogfrihet kan behandlare börja arbeta utifrån återfallsprevention 

(KBT= kognitiv beteende terapi) vilket kan upplevas vara en tuff behandling då den 

innefattar hemuppgifter som klienten ska göra. Oavsett vilken behandlingsmetod som 

tillämpas så är det viktigt att klienter är drogfria eftersom de då bäst kan tillgodose sig 

behandlingen. Om det finns behov av att klienten genomgår en neuropsykiatrisk 

utredning så krävs det att klienten varit drogfri i minst 3 månader. Eftersom det tar så 

lång tid för hjärnan att återhämta sig från drogernas effekter vilket är nödvändigt för att 

en psykolog ska kunna göra en rättvis bedömning. 
 

Återfall och psykisk ohälsa 

Det är mycket vanligt med återfall under första året av drogfriheten och det är viktigt att 

ett återfall inte betraktas som ett misslyckande vare sig av behandlare eller klient. När 

det rör sig om ett enstaka tillfälle så kan det istället betraktas som ett lärotillfälle för 

klienten. Det kan ge klienten en möjlighet att bli bättre förberedd att hantera drogsug i 

framtiden. Det viktiga är att behandlare och klient pratar om återfallet på ett ärligt och 

realistiskt sätt. Vad det något särskilt som föregick återfallet eller en speciell situation 

som triggade igång det och så vidare. Är det däremot så att klienten återfaller gång på 

gång kan det indikera att klienten egentligen inte är redo att bli stabilt drogfri. Klienten 

kan då vara i behov av andra insatser än de som erbjuds inom öppenvården. 
Enligt Proschaska & DiClementes “theory of change” kan upprepade återfall vara en 

indikation på att klienten ej gått igenom föregående faser utan hoppat direkt till 

handlingsfasen och sedan tillbaks till förbegrundarfasen. Klienten kan fortfarande 

eventuellt bli hjälpt av MI-samtal men är i detta läget ej redo för t ex 

återfallsprevention. Det är viktigt att behandlare lär sig att känna igen olika tecken som 

kännetecknar var i förändringsprocessen som klienter befinner sig (Melin & Näsholm 

2011).  

Samtliga respondenter uppgav att psykisk ohälsa var mer än regel än ett undantag hos 

klienter som blivit drogfria. Flera av respondenterna använde uttrycket ”svårt att säga 

vilket som kom först hönan eller ägget” för att förtydliga svårigheten i att avgöra om 

klienten missbrukar för att hen mår psykiskt dåligt eller om psykisk ohälsa är 

konsekvensen av drogbruket. Oavsett ordningsföljd så är ett psykiskt välmående en 

förutsättning för att klienter ska lyckas förbli stabilt drogfria. Det förekommer även att 

klienter självmedicinerar och då använder droger för att exempelvis dämpa ångest eller 

för att hantera en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Även den fysiska hälsan kan 

vara av stor betydelse för klienterna och många av de klienterna som har ett 

alkoholberoende är väldigt oroliga för sin lever. För vissa klienter kan kunskapen om att 

deras lever far väldigt illa fungera som en motivationsfaktor inledningsvis. Idag finns 

det även möjlighet att få behandling för hepatit C genom infektionsmottagningen men 

kravet är att klienter ska ha varit drogfria ett år minst. För vissa klienter kan detta bidra 
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till en ökad motivation att bli drogfria särskilt eftersom hepatit C är en sjukdom som är 

starkt kopplat just till missbruk och därför är stigmatiserande. Samtidigt kan ett väldigt 

dåligt hälsotillstånd även bidra till det motsatta, att klienter känner hopplöshet och blir 

uppgivna. Då blir det en kombination av fysisk-och psykisk ohälsa som leder till att 

klienten ger upp helt. 
I Petrovas (2015) studie gällande återfall så var problem med fysisk hälsa en vanlig 

orsak till att klienter åter föll i missbruk. Särskilt om det var hälsobesvär som var 

kopplat till en bakomliggande kronisk sjukdom t ex hepatit C eller HIV, hela 70% av de 

tillfrågade uppgav detta som orsak till återfall (Petrova 2015). När det handlar om 

psykisk ohälsa så understryker bland andra Blomqvist (2002) att en minskad mängd 

negativ stress samt psykiskt välmående är en förutsättning för att drogfriheten hos 

klienter ska kunna bli bestående.  

 

I en annan studie undersöktes kopplingarna mellan olika former av depression hos 

personer (188 st.) med tidigare missbruk och återfall. I studien framkom att det fanns 

tydliga samband mellan missbruk och depressiva störningar samt hur de ökade risken 

för återfall. Det visade även på betydelsen av att de verksamma inom missbruksvården 

även behandlade klienters psykiska mående parallellt med missbruksproblematiken 

(Sharon Samet m.fl. 2012). 

 

Insatser som behövs införa enligt praktikerna inom missbruksvården 

Vad de verksamma inom missbruksvården som intervjuats upplever att det finns behov 

av är en renodlad avdelning eller plats där klienter kan genomgå avgiftning. En av 

respondenterna uppgav att det tidigare funnits en sådan avdelning men att den blev 

nedlagd på grund av ekonomisk besparing. Alternativet som finns idag är att klienter får 

söka sig till PIVA eller akutavdelningen inom psykiatrin och ett av kraven för att bli 

inlagd är att klienten ska vara i full abstinens. En av skillnaderna mellan nuvarande 

alternativ och tidigare är att de som arbetade på den avdelningen som blev nedlagd hade 

stor kunskap om just missbruk och beroendeproblematik. De fanns då även möjlighet 

att kunna hjälpa klienterna under en längre tid samt vårda på ett annat sätt. Det skulle 

behövas en slutenvårdsavdelning med avgiftning där klienter kunde få tända av och få 

vård särskilt under den första tiden av drogfrihet som vanligtvis upplevs ”överjävlig” 

både vad gäller drog sug och psykiskt mående. Detta skulle troligtvis kunna hjälpa 

många klienter att avhålla sig från droger under den mest kritiska perioden. 

Respondenterna uttryckte även att det fanns behov av ett utökat anhörigstöd eftersom 

anhöriga till klienter med missbruksproblem ofta far väldigt illa och känner maktlöshet. 

Genom tillgång till mer stöd så kunde de anhöriga få en förklaring över vad missbruket 

handlar om och en förståelse för problemet som i sin tur kunde leda till att de på ett 

bättre sätt kan stötta klienten.  
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Det finns även ett behov av verksamheter där klienter kan mellanlanda så att vägen 

tillbaka in i samhället sker mer successivt. Det finns behandling för de som är i 

missbruket och på väg ut ur det men därifrån till stabil drogfrihet finns ett stort glapp. 

En av respondenterna uttryckte att det finns lågtröskel insatser och högtröskel insatser 

men inget mittemellan. Respondenten tyckte även att det fanns behov av flera 

preventiva insatser och flera verksamma inom missbruksvården som arbetade ute på 

fältet. 
Kopplat till Proschaska & DiClementes (1994) theory of change så verkar det finnas 

insatser som hjälper klienter att nå fram till handlingsfasen men det saknas stöd kring 

klienterna under just stabiliseringsfasen. Med undantag för de klienter som aktivt deltar 

i 12-stegsprogram såsom NA eller AA. 

 

Slutsatser och implikationer  

Betydelsefulla faktorer  

 

Genom intervjuerna som genomförts i den här studien kunde vi bekräfta stora delar av 

resultaten från den tidigare forskning vi använt i vårt forskningsunderlag. Det som 

framgått tydligt är att stabiliteten i drogfriheten påverkas av flera samverkande faktorer. 

Det handlar om psykologiska, biologiska-och sociala faktorer och innefattar processer 

kopplat till socialisation samt identitetsutveckling. Samtliga respondenter uppgav att det 

var svårt för klienter att skapa en ny och normal livsföring särskilt de klienter som 

saknade en välfungerande social struktur från början. Gemensamt för de klienter som 

lyckas förbli stabilt drogfria, enligt de verksamma inom missbruksvården var just att de 

hade en välfungerande social struktur. En framgångsrik drogfrihet verkar vara starkt 

kopplat till klienters möjligheter till social anpassning samt coping strategier. Att 

komma in i samhället verkar dock vara svårare än vad många tror.  

 

Utmaningarna med att utveckla en ny identitet 

 

De stora utmaningar som klienter möter när de blivit drogfria handlar om att skapa en 

ny och socialt accepterad roll i samhället. Majoriteten av de som lyckats med detta har 

gjort det genom att de fått ett jobb eller slutfört en utbildning. Just att få tag på ett jobb 

eller komma in på en utbildning är en stor utmaning i sig. Möjligheterna till att få ett 

avlönat arbete utan tidigare arbetslivserfarenhet eller referenser samt meriter är väldigt 

små. Är individen dessutom tidigare straffad och finns med i belastningsregistret så 

minskar dessa chanser ytterligare. För individer som tidigare haft missbruk kan det även 

vara svårt att skaffa körkort och körkort är något som många arbetsgivare ha som 

anställningskrav. En av respondenterna betonade under intervjun att sysslolöshet samt 

ensamhet var de absolut största och vanligaste orsakerna till att klienter misslyckades 

med att hålla sig drogfria. En väsentlig del i att bli drogfri handlar om att bryta med 

kontakter inom missbruket och byta till ett nytt och drogfritt umgänge. Problemet är att 
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det är svårt att träffa nya vänner om man inte har någon meningsfull sysselsättning och 

många klienter blir väldigt isolerade. Precis som en av respondenterna uttryckte det 

“ensam är inte stark” och ensamheten kan bli övermäktig. 

Psykisk ohälsa 

 

Psykisk ohälsa verkar vara mer en regel än ett undantag och enligt de verksamma inom 

missbruksvården som intervjuats. Är det svårt att behandla det ena utan att behandla det 

andra men inom vården idag delas missbruk och psykisk ohälsa upp i olika kategorier. 

Det är svårt för klienter med missbruksproblematik att få hjälp med sin psykiska hälsa 

eftersom de först måste kunna uppvisa att de är drogfria. Detta kan i sig vara en stor 

utmaning då vissa av klienterna använder droger just för att hantera sitt psykiska 

mående. Samtliga respondenter använde sig av uttrycket “hönan eller ägget” när det 

handlade om att avgöra vilket som kom först av psykisk ohälsa och 

missbruksproblematik. 

 

Behov av stöd och insatser 

 

Det finns ett stort behov av insatser inom missbruksvården som innefattar social träning 

och ökar möjligheterna för klienter att få ett jobb eller utbildning. I dagsläget finns det 

insatser för de som är i aktivt missbruk eller på väg ut ur missbruket men från att blivit 

drogfri till att 

kommit tillbaka in i samhället är vägen lång och där saknas det insatser. Konsekvensen 

av detta blir att en stor del av personerna som lyckats bli drogfria finner sig själva i en 

situation där de plötsligt får det svårt att ta sig vidare. De kan ha tagit sig igenom 

behandling med gott om stöd omkring sig och eventuellt lyckats få ett eget boende men 

sen tar det stopp. När utvecklingen plötsligt stannar upp kan det bli extra svårt att hålla 

motivationen uppe. För att förbättra missbruksvården behövs ytterligare forskning kring 

stabil drogfrihet. Det behövs verksamheter och insatser som kan täcka upp glappet 

mellan att ha blivit drogfri till att åter integrerats i samhället.  Flera respondenter 

uttryckte även att det saknades fler verksamma behandlare ute på fältet som arbeta 

preventivt genom att erbjuda stöd samt olika sociala aktiviteter. Enligt respondenterna 

som intervjuats verkar framgångsrik drogfrihet vara nära kopplat till klienternas 

möjligheter att “bli en vanlig människa” så forskning som fokusera på att utforska vad 

det egentligen innebär är något det finns ett stort behov av. 
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Socialpedagogiska implikationer 

 

Vad det här innebär ur ett socialpedagogiskt perspektiv och för socialt arbete i praktiken 

är att det ej finns resurser för att hjälpa klienter hela vägen, från missbruk till stabil 

drogfrihet. Det finns bra insatser och stöd som kan bidra till en bra start på drogfriheten 

men längre fram i processen saknas stöd och det blir upp till individen själv att på egen 

hand lyckas eller återfalla i missbruk. För en del klienter är insatserna i början av 

drogfriheten tillräckliga för att de själva ska klara av att upprätthålla drogfriheten längre 

fram men för vissa är avsaknaden av stöd en avgörande faktor. Enligt respondenterna 

som intervjuats verkade det vara extra svårt för de klienter som saknade stöd från 

omgivningen och anhöriga (välfungerande social struktur). Det finns i dagsläget 

fortfarande många fördomar kring missbruk och om de personer som haft 

beroendeproblematik vilket bidrar till stigmatisering och utanförskap. Genom att bidra 

med ökad kunskap om vad stabil drogfrihet innefattar finns det möjlighet att skapa en 

djupare förståelse för hur viktig omgivningens bemötande är för individens möjligheter 

till att lyckas. Mycket av processen med att komma tillbaka in i samhället handlar om 

olika vardagliga rutiner som många av oss tar för givet och ser som självklara. För 

personer som tidigare haft ett långvarigt missbruk är det just dessa självklara rutiner 

som representerar stora utmaningar. Genom att förstå vilka de stora utmaningarna är 

kan omgivningen och de verksamma inom missbruksvården anpassa sina förväntningar 

samt förmedla rätt sorts stöd. Det finns insatser och stöd som riktar in sig på själva 

drogbruket, drogernas effekter samt konsekvenser men det finns ett lika stort behov av 

insatser som fokusera på vad det innebär att vara samt leva som en “vanlig människa”. 

Stödinsatser som hjälper klienter att träna på att fungera och kommunicera i olika 

sociala sammanhang. Så att klienter genom olika sociala upplevelser kan bygga upp en 

slags inre grundtrygghet som gör det lättare för dem att senare anpassa sig till vardagen 

och eventuellt en arbetsplats.  

 

En annan viktig aspekt som belysts i den här studien är förekomsten av samsjuklighet 

och psykisk ohälsa inom missbruk. Trots att psykisk ohälsa är så vanligt förekommande 

inom missbruk så finns det inte möjlighet till terapeutiska insatser i någon större 

utsträckning. Det finns vissa behandlingsmetoder med inslag från KBT (kognitiv 

beteende terapi) men få utbildade KBT terapeuter som arbetar aktivt inom 

missbruksvården. En av respondenterna som intervjuats underströk att det fanns ett 

behov av fler utbildade KBT terapeuter inom verksamheten. Genom att arbeta mer med 

fokus på klienternas psykiska välmående så skulle förutsättningarna för att klienterna 

lyckas förbli stabilt drogfria öka. Enligt bland andra Blomqvist (2002) var ett psykiskt 

välmående hos klienten en förutsättning för att drogfriheten skulle kunna bli stabil. 
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Bilaga I Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

 

1. Vad är betydelsefullt för att era klienter ska förbli stabilt drogfria, enligt din 

erfarenhet? 

• Relationer (exempel på stöd inom dessa områden) 

• Sysselsättning 

• Långvarigt stöd  

 

2. Finns det några gemensamma drag hos era klienter som lyckas förbli stabilt 

drogfria?  

• Har du något exempel på förändringar som du sett hos klienter under er 

behandlingskontakt? 

 

3. Vilka är de stora utmaningarna för klienterna när de blivit drogfria, enligt din 

uppfattning? 

• Hur skulle stödet till att möta dessa utmaningar kunna se ut? 

 

4. Vilket stöd och vilka insatser upplever du främja stabil drogfrihet? 

• Vilka stödbehov finns hos era klienter? 

• Finns det ett större behov av vissa? 

 

5. På vilket sätt kan den fysiska-och psykiska hälsan vara betydelsefull för 

stabiliteten i drogfriheten? 

• Kan du ge något exempel? 

 

6. Vilka faktorer har betydelse för om klienter tar återfall? 

• Finns det något exempel på vad som kan avgöra om återfallet blir ett 

tillfälligt bakslag eller ett återgående till missbruk? 

• Finns det exempel på fall där det funnits kopplingar mellan psykisk ohälsa 

och återfall? 

 

7. Om det fanns obegränsade resurser vilket stöd och vilka insatser skulle du vilja 

införa? 
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