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Förord 

Arbetet med denna uppsats har varit lärorikt för oss båda som genomfört det. 

Vi har fått vissa delar av vår förförståelse bekräftad men framför allt har vi fått 

vissa saker, som vi trodde på, helt motbevisade. Detta tycker vi är mycket 

intressant. Vi hoppas att resultatet som framkommer ur denna undersökning 

kan vara av intresse för personer som arbetar med målgruppen. 

Förhoppningsvis väcker det även ett intresse för vidare forskning. 

 

Vi vill även skicka iväg ett par tacksamma ord.  

Först vill vi tacka de intervjupersoner som har ställt upp. Utan ert intresse och 

viljan att dela med er av erfarenheter och upplevelser hade denna uppsats inte 

varit genomförbar.  

 

Sen vill vi även ge ett stort tack till vår handledare Lisbeth Bekkengen för alla 

goda råd och reflektioner som du bidragit med till uppsatsen. 

 

Slutligen vill vi bara säga att detta är vår gemensamma uppsats och att vi båda 

tar ansvar för alla delar av uppsatsen.  

 

 

 

 

Tack ! 

Frida & Caroline  



Sammanfattning 

Frågor som rör missbruk och missbrukare är omdebatterade i samhället. 

Ofta sker debatten i kombination med de ekonomiska aspekterna. 

Missbrukare som grupp är tärande för samhället och ofta hörs åsikter om 

hur problemen bäst kan lösas. Vår intention med undersökningen är att 

belysa problemet med ett inifrånperspektiv för att på det sättet utveckla en 

annars ganska ensidig debatt.  

 

Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med personer som själva 

varit drogmissbrukare. Vi har valt att undersöka tiden efter brytpunkten och 

har varken intresserat oss för deras aktiva missbruk eller hur och varför de 

bröt med drogerna. Studiens syfte är att undersöka vad som gör det möjligt 

att behålla en drogfrihet. Detta har vi belyst utifrån frågeställningarna: ”Vad 

anser personer med egen erfarenhet av drogmissbruk att de behövt för hjälp 

för att hålla sig drogfria”, samt ”vilka faktorer tycker tidigare 

drogmissbrukare har bidragit till att de kunnat behålla drogfriheten?”  

 

Vi har valt att analysera vår empiri utifrån de teoretiska begreppen 

förändring, nätverk och identitet. Resultatet visar att denna grupp har stora 

behov som samhället och det sociala skyddssystemet behöver 

uppmärksamma. Det sociala nätverk som omger personen är en faktor som 

fyller en betydande funktion, liksom en fungerande sysselsättning som ger 

personen förutsättningar att utvecklas på flera plan. Personerna behöver till 

detta också förståelse och stöd i olika former och de behöver framför allt 

gott om tid att genomföra sin omfattande förändring i sin egen takt.  

 

 

Nyckelord: Förändring, Nätverk, Sysselsättning, Identitet, Drogfrihet, Behov 

 
 

  



Abstract 

Issues related to drug abuse and drug abusers are debated in society. Often 

the debate is done in combination with economic aspects. Addicts as a 

group is debilitating to society and often hear opinions on how best to 

resolve. Our intention with the survey is to illustrate the problem with an 

inside perspective on the development of an otherwise fairly one-sided 

debate. 

 

The survey is based on interviews with people who themselves were drug 

addicts. We chose to investigate the post-break point and have no interest in 

us for their active addiction or how and why they broke away from drugs. 

The purpose of this study is to examine what makes it possible to maintain a 

drug-free. This has been highlighted on the basis of questions: "What do 

people with personal experience of drug abuse that they needed help to stay 

drug-free", and "what factors like former drug addicts have contributed to 

those able to maintain drug-free?" 

 

We have chosen to analyze our empirical data by the theoretical concepts of 

change, network and identity. The result shows that this group has great 

needs that need attention by society and the social protection system. The 

social network surrounding the person is a factor that plays a significant 

function, as well as a functional activity that gives the person the 

opportunity to develop on several levels. Those people also need 

understanding and support in various forms and they need above all plenty 

of time to implement its comprehensive change at their own pace.  

 

Keyword: Change, Network, Employment, Identity, Drug-free, Needs 
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Inledning 

För alla människor sker förändringar i livet. Oftast sker förändring på ett 

odramatiskt sätt, genom exempelvis flytt, byte av jobb eller att man knyter 

nya kontakter.  Även mer dramatiska förändringar förekommer i de flesta 

människors liv. Personer i ens närhet avlider, separationer sker, eller en 

allvarlig sjukdom upptäcks. Förändringar är en naturlig del av livet men hur 

människor hanterar förändringar är individuellt.  

 

Som yrkesarbetande inom det sociala fältet kommer man i kontakt med 

förändringar och förändringsprocesser i stort sett dagligen. Förändringar kan 

vara både på gott och ont. Vi har själva under utbildningens gång kommit i 

kontakt med förändringsprocesser både genom teorier och när vi 

yrkesarbetat och vi tycker att detta är ett viktigt område att fördjupa sig i. 

Området förändring och utveckling är centralt i det sociala arbetet.  

 

Vi har valt att undersöka en av de mest omfattande förändringsprocesser 

som kan ske i en människas liv. Den förändring som en människa genomgår 

när hon bryter med drogerna och det tillhörande livet är en livsomvälvande 

process. Även om vi har valt att fokusera på förändringen hos före detta 

drogmissbrukare så hoppas vi att det resultat som framkommer genom vår 

undersökning även kan implementeras på andra grupper där förändringar i 

livet sker, både inom det sociala arbetet och i samhället i stort. Förändringar 

är ständigt pågående processer under individens livscykel och påverkar 

individens relationer och dess sociala position i de grupper där hon ingår 

(Ohlsson 1985).  

 

En förändring från något invant och vardagligt byts under 

förändringsprocessen ut till något för individen okänt och nytt. För 

individen kan avståndstagandet från drogerna kräva att de också måste bryta 

upp med allt som tidigare stått för trygghet. Kanske måste individen bryta 

med hela sitt tidigare nätverk för att kunna göra en förändring och för att få 

den att bli bestående. Nätverket kan underlätta för individen och är därför 

värdefullt, samtidigt som det kan vara en belastning för förändringen.  

 

Missbruket kostar mycket pengar för samhället. Skulden läggs oftast på 

missbrukaren som kritiseras för att inte klarar av att sluta. Istället kan det 

diskuteras om inte ansvaret bör ligga hos sociala myndigheter och även på 

högre politisk nivå. Individen har givetvis ett egenansvar för sin 

livssituation, men ibland behöver myndigheter kunna ingripa i de situationer 

där individen inte klarar av att själv bryta sitt destruktiva mönster. Här kan 

politiska beslut och insatser vara avgörande för individens liv. Gerhard 

Larsson fick år 2008 i uppdrag av regeringen att göra en samlad översyn av 

den svenska missbruks- och beroendevården. Utredningen ska överlämnas 

till regeringen vid årsskiftet 2010/2011. I en debattartikel i Svenska 

Dagbladet (101102) bekräftar Larsson att missbruket är kostsamt för 

samhället. Han har kommit fram till att narkotikamissbruket kostar ungefär 

62 miljarder kronor per år i Sverige. Detta är bara beräkningar gjorda på de 

fall av missbruk som är kända för vården. Hur stor summan är egentligen är 
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svårt att säga. Larsson skriver vidare att effektiv missbruksvård som ges 

utifrån evidensbaserade metoder är för samhället en mycket lönsam 

investering. Återbetalningen är 3–8 gånger större än kostnaden för 

behandling.  

 

Enligt våra erfarenheter räcker det dock inte att vården och behandlingen är 

inriktad på att personen slutar med drogen. Våra tankar kring detta är att 

personen många gånger måste göra större förändringar på flera plan för att 

kunna bevara sin drogfrihet. Ytterligare kunskap kring området behövs för 

att bidra till att en före detta drogmissbrukande person får det stöd och 

bemötande som behövs efter att de slutat med drogerna. På så 

sätt underlättas personens förändringsprocess. Insatserna är ofta begränsade 

till att få personen att sluta ta drogen, men vi menar att förändringsprocessen 

endast har startat med det.  

 

Vad personen har ställt till med under sitt aktiva missbruksliv är också en 

aspekt som individen tvingas förhålla sig till när han eller hon blivit drogfri. 

Det är mycket som behöver ställas till rätta, relationer kanske måste lagas 

och de allra flesta har skulder.  Samhällssynen på drogmissbrukare upplever 

vi är fylld av misstankar och okunskap. Denna okunskap, misstänksamhet 

och rädsla inför gruppen skapar problem i individernas förändring mot en 

bestående drogfrihet och detta underlättar inte förändringen.  

 

I sökandet efter tidigare forskning har det visat sig vara svårt att hitta 

undersökningar som har ett perspektiv på tiden efter brytpunkten, vilket är 

väsentligt för vår egen forskning. Det har gjorts studier om drogmissbrukare 

i aktiva stadier och det har även studerats orsaker till och på vilket sätt en 

missbrukare tar sig ifrån sitt beroende. Vår upplevelse är att det fortfarande 

saknas forskning som är inriktad på tiden från att personen slutat missbruka 

och framåt. Vår redovisning av tidigare forskning har på grund av detta inte 

riktigt rätt perspektiv. Vi vill dock inte påstå att den tidigare forskning som 

vi hittat är utan värde, men vi har kunnat notera att just vårt ämne inte är det 

centrala för den forskning som gjorts.  

 

Syfte  

Syftet med vår undersökning är att studera vad som gör det möjlig och vad 

som underlättar ett fortsatt liv utan droger för personer med ett tidigare 

drogmissbruk. Vilka behov har dessa personer och vad är det som gör att de 

faktiskt klarar av att genomföra en sådan omfattande förändring? 

Undersökningen fokuserar på tiden efter brytpunkten och framåt.  

 

Frågeställningar 

Våra frågeställningar är:  

 Vilken hjälp anser personer med egen erfarenhet av drogmissbruk att de 

behövt för att hålla sig drogfria?  

 Vilka faktorer anser tidigare drogmissbrukare har bidragit till att de kunnat 

behålla drogfriheten?  
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Avgränsning 

De personer som vi intervjuat har personliga erfarenheter av ett mångårigt 

drogmissbruk som påverkat deras livssituation. De ska dock leva drogfria 

sedan minst tre år tillbaka. Tidsgränsen har vi satt för att vi tror att man 

behöver distans till den förändring som skett, för att kunna reflektera kring 

den.  Vi valde tidgränsen även utifrån att vi tänker oss att om man varit 

drogfri i tre år kan man säga att drogfriheten är relativt stabil. Vi var tidigt 

överens om att vi inte var intresserade av den grupp som missbrukar 

alkohol. Orsaken till att vi valde bort den gruppen var att det är mer 

accepterat med alkoholbruk i jämförelse med drogbruk. Vägen tillbaka till 

vardagen från ett drogmissbruk tror vi också kan vara besvärligare på grund 

av samhällets inställning till drogmissbrukare. Vi har valt att inte lägga 

någon vikt vid om återfall skett eller inte. Som vi ser det kan återfallen vara 

en naturlig del av förändringsprocessen och vi vill inte jämställa detta med 

att förändringen misslyckas. Vi tror att förändringen fortgår även om ett 

eller flera mindre återfall sker. Vår tanke i den här frågan är att ett återfall 

inte absolut skall ses som något som är jämförbart med att personen inte 

kommer att klara förändringen i stort. Vi har även valt att inte fokusera på 

eventuella mediciner som personerna använder. Vi ser inte detta som ett 

fortgående missbrukande i annan form. Vårt ställningstagande kring detta 

bottnar i vår föreställning kring att det kan vara en kämpig och ibland 

ångestfylld process. Under sådana förhållanden anser vi att det kan vara 

nödvändigt att använda föreskrivna läkemedel för att bibehålla drogfriheten. 

För personen kan detta vara avgörande för att klara av det. 

 

Begrepp  

Drog/ droger: Ämnen med medicinska effekter, utvunna ur torkade växter 

eller växtdelar. Droger av detta slag har tidigare använts i jämförelsevis 

obearbetad form. Under inverkan av engelska drug används ordet numera 

ofta liktydigt med begreppet narkotika.  Många narkotiska preparat är 

godkända läkemedel, t.ex. morfin och andra opiater samt lugnande medel 

som bensodiazepiner. Övriga narkotika är illegala substanser 

(http://www.ne.se/narkotika 110120). 

 

 

Drogfri: Tillstånd då individ inte tar några preparat som är olagligt eller av 

läkare förskriven medicin som tas i för hög dos, med syfte att berusa sig. 

För oss innebär det att individen inte därmed behöver avstå från cigaretter, 

alkohol, godkänd substitutionsbehandling.  

Drogmissbruk/missbruk: Okontrollerad eller överdriven användning av 

någon substanser med rusande effekter. I medicinsk mening talar man om 

missbruk när bruket fortsätter trots att det uppenbarligen vållar problem. 

(http://www.ne.se/missbruk 101211)  

Brytpunkten: Vi menar här det tillfället då individen gör ett aktivt val att 

sluta ta droger och som sedan också följs av en aktiv handling som leder till 

att de sedan lever drogfria. 

http://www.ne.se/narkotika
http://www.ne.se/narkotika
http://www.ne.se/missbruk
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Uppsatsens disposition 

Vi har ovan redogjort för vår förförståelse och vårt intresse för ämnet. 

Studiens syfte och frågeställningarna har man också kunnat ta del av i 

föregående stycke. I nästa kapitel kommer vi att redogöra för den forskning 

som vi tagit del av inför vår egen studie. Vi har valt att analysera vår 

undersökning utifrån tre teoretiska begrepp istället för en specifik teori. Det 

kommer man att kunna läsas om i kapitel tre, teoretiska begrepp.  

 

Kapitel fyra är metodkapitlet. Här beskriver vi vår urvalsprocess, våra 

intervjuer samt transkriberingen av dessa. Vi har även valt att lägga 

diskussionen om studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt 

våra etiska reflektioner kring undersökningen i detta kapitel. Efter detta 

följer resultatet av studien. Först presenterar vi våra intervjupersoner och 

därefter redogör vi för resultatet utifrån de gemensamma temana som 

naturligt blev synliga under analyseringen av det insamlade materialet. 

Dessa teman kopplar vi i analyskapitlet ihop med våra valda begrepp samt 

den tidigare forskningen. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring 

resultatet samt förslag till vidare forskning.       
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Tidigare forskning 

Här följer en presentation av den tidigare forskning som ligger till grund för 

vår egen undersökning. Till skillnad från vår studie (som har en minst 

treårig distans till brytpunkten) har samtliga genomfört studier på 

målgruppen under aktivt missbruk eller direkt efter brytpunkten, alternativt i 

kombination av båda. I dessa har den tiden som kommer efter 

behandlingens avslutande och tiden därefter enbart berörts som hastigast. 

Endast i Eriksson och Edes utvärdering av Kurage- programmet finns ett 

liknande, dock inte likadant, tidsperspektiv som vårt.  

 

Dubbel tillhörighet 

De personer som Svensson (2007) har följt i sin studie synliggör hur 

personer i målgruppen har en marginalposition i samhället. Svensson har 

under sin forskning på nära håll följt en grupp individer som under perioden 

för studien genomgått skiftande faser i sitt missbruk. På det sättet har de 

kunnat bidra med sitt vardagsliv som studieobjekt. Hela studien, som 

förhåller sig inom Malmö innerstad har lett fram till avhandlingen Pundare, 

jonkare och andra. Med narkotikan som följeslagare. Resultat från studien 

visar att individerna har en tillhörighet i både missbruksvärlden och den 

”vanliga världen”. I avhandlingen presenteras hur dualistisk individens 

identitet kan vara utifrån deras tillhörighet i båda dessa världar. Skårner 

(2001) benämner samma fenomen i avhandlingen Skilda världar? En studie 

av narkotikamissbrukares sociala relationer och sociala nätverk, där hon 

studerar individens relationer utifrån ett nätverksperspektiv. Hon förklarar 

de sociala kontakternas betydelse för individen och lyfter fram betydelsen 

av att bli respekterad trots sitt förflutna. Skårners aspekt av dubbel social 

tillhörighet har genom de drogmissbrukare som han följt i sin studie, kunnat 

påvisa att två varianter av dubbel tillhörighet existerar. Den ena 

tillhörigheten utgörs av att personen pendlar mellan två sociala tillhörigheter 

genom att ingå och lämna de båda världarna beroende på om de är aktiva 

eller passiva i sitt missbruk. Den andra varianten är där personen har en 

överlappande tillhörighet och där individen så att säga står med en fot i varje 

värld samtidigt. Personen kan ha olika identiteter i världarna, olika sociala 

positioner, olika möjligheter att utvecklas, och olika möjlighet till makt.  

 

Världarna har olika strukturer, något som Skårner (2001) tar upp. Hon 

presenterar de problem så som det upplevs av personerna som lever sina liv 

pendlande mellan två så skilda världar. Skårner berör problematiken för 

individen att den sociala dubbelheten ger individen en dubbel tillhörighet 

likväl som ett dubbelt utanförskap. Denna form av utanförskap kan gestaltas 

av att personen inte anses välkommen på vissa arenor eller i vissa sociala 

sammanhang på grund av att de också har en tillhörighet i 

missbruksvärlden. 

 

Den dubbla tillhörigheten omnämns även i resultat från Eriksson och Edes 

(2004) gjorda utvärdering av Kurage. Eriksson och Ede har genom sin 

studie Läkemedelsassisterad psykosocial behandling vid heroinmissbruk 

genomfört en utvärdering av det långsiktiga behandlingsprogrammet 

Kurage. Kurage är en insats med substitutionsbehandlings till personer med 
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opiatberoende inom Karlstads kommun. Det är också ett samarbete mellan 

socialtjänst och landsting. I det sammanställda resultatet från denna 

utvärdering beskriver deltagarna hur deras missbruksliv i jämförelse med 

”vanliga livet” är två helt olika liv. Man får dock inte glömma bort i 

sammanhanget, säger Skårner (2001), att både missbruksvärlden och den 

”vanliga världen” tillför individen något och att ingen av världarna är odelat 

bra eller dålig. Missbruksvärlden kan exempelvis verka gynnande för 

individen genom att den på illegal väg kan ge ekonomiska fördelar som den 

”vanliga världen” inte erbjuder med sitt lag- och skattesystem. Den kan 

också ge tillgång till gemenskap och en social ställning som individen inte 

har i den ”vanliga världen”.  

 

Att välja sida och starta något nytt 

Uppbrottet från missbruket sker ofta med flera nederlag som följer på 

varandra och leder till en slutgiltig situation då bottennivån är nådd. När 

detta sker avslutar ofta individen sitt drogmissbruk och påbörjar en process 

med riktning in i det ”vanliga” samhället. Hur detta går är beroende på hur 

personens sociala band ser ut, samt hur banden mellan individen och 

samhället är utformade (Skårner 2001). Ramström (1983) bidrar med sin 

liknelse mellan uppbrottet från narkotikamissbruket och att emigrera till ett 

främmande land. Svensson (2007) påstår dock att det är en metafor som 

missar en viktig poäng då den tidigare missbrukande personen som 

konfronteras med anpassningssvårigheter har sitt ”hemland” alldeles runt 

hörnet, lättillgängligt, i samma stad.  

 

Individens val att lämna en av sina livsmiljöer innebär risker som kan vara 

av både social, personlig och ekonomisk karaktär. Vilka val som över huvud 

taget är möjliga för personen kan också variera stort mellan olika individer. 

Ju mer ”ickerelation” en person har till samhället, ju mer inskränka är 

personens valmöjligheter då han/hon inleder sin tillhörighet till den. Detta 

blir på så sätt också direkt påverkande för personens sociala tillhörighet, inte 

minst utifrån på vilket sätt de olika världarna finns tillgängliga för 

individen, samt i vilken omfattning (Skårner 2001).  

 

Eriksson och Ede (2004) beskriver hur omtumlande det är för individen att 

bryta med sitt gamla liv. En del av personens drogfria liv är i början ofta 

kantad av den oro som finns för att ge sig ut i detta nya som personen inte 

känner till och inte känner sig hemma i. Personerna i Eriksson och Edes 

studie uppger att de skulle känna sig tryggare om de hade någon att ty sig 

till. De behöver någon som kan ta sig tid och som finns till. Hos den person 

som just brutit med sitt drogliv finns en stor rädsla att bli lämnad vind för 

våg i det för dem nya livet (a.a.). En av förutsättningarna för att klara av att 

sluta med drogerna är dock, enligt Eriksson och Ede (2004)  att personen 

klarar att bryta med de gamla kontakterna och att de byter ut de gamla 

vanorna. Första tiden och kanske främst de två första åren är en ren 

utmaning. Därefter har personen lärt sig det nya sättet att leva på, men också 

skaffat sig kontakter istället för de gamla. Att lära sig leva på ett annat sätt 

består av många olika delar som skall läras in eller läras om och det tar 

väldigt lång tid. Långsiktigheten och kontinuitet är två aspekter som är 

avgörande säger författarna. 
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Tristess är något som ibland ingår i det ”vanliga livet”. Detta kan vara en 

faktor som kan riskera att ställa till problem uppger Eriksson och Ede 

(2004). De beskriver att den skillnad det är för personen att komma från ett 

drogmissbruk där tillvaron emellanåt kan vara relativt händelserik i 

förhållande till den gråa vardagen som ett ”vanligt liv” bjuder på, kan få 

personen att uppleva en tomhet. Att ha för mycket tid och att inte ha någon 

sysselsättning kan då bli ett alvarligt problem för drogfriheten. Dock anser 

vissa i Eriksson och Edes studie att de, trotts att det är tråkigt, vill ha ett liv 

som är förutsägbart. Ensamheten är en annan fara för individens fortsatta 

drogfrihet uppger Kjellman (2003) när han beskriver faran med att 

ensamheten riskerar att driva individen tillbaka till den tidigare 

missbrukargemenskapen. Författaren har i sin studie undersökt två 

marginaliserade grupper i samhället. Grupperna är unga narkomaner och 

utvecklingsstörda vuxna. Ta plats eller få plats? är titeln på den 

doktorsavhandling där Kjellman följt 12 narkomaner under 1.5 år med start 

under deras behandlingstid och med uppföljning därefter. Resultat från 

denna studie visar att även Kjellman kommit fram till att det ofta krävs ett 

fullständigt byte av umgänge för att klara av att hålla sig drogfri. Kjellman 

uppger även resultat som att ensamheten minskas genom att nya kontakter 

skapas, men att få nya vänner är inte lätt. Personer som brutit med 

missbruksidentiteten och vill anpassa sig till det ”vanliga livet” märker att 

detta inte är så lätt att genomföra. Det tar tid att etablera kontakter och de 

kontakter man lyckats bevara i den ”vanliga världen” är ibland 

misstänksamma och vaksamma på grund av tidigare svek och besvikelser på 

grund av drogandet. Personen själv kan också ha ett uppförande som i ett 

inledande skede kan ge problem då de av omgivningen uppfattas som 

avvikande och udda. Att finna sig socialt tillrätta är således en stor utmaning 

för individen (Kjellman 2003).  

 

Kontakternas karaktär förändras dock för en person i början av sin 

förändringsprocess i jämförelse med senare. Kjellman (2003) menar att det 

som för individen är direkt avgörande för att lyckas lämna missbrukslivet är 

att det över huvud taget existerar stabila drogfria sociala kontakter före 

brytpunkten. Kjellman anser att det mest betydelsefulla är att dessa drogfria 

relationer fyller det, för individen, riskabla tomrum som uppstår när 

personen klipper banden med missbrukslivet. Svensson (2007) betonar dock 

att det alltid är svårare att bygga upp en ny identitet än att väcka liv i en 

gammal, något som förklarar de drogfria relationernas fortsatta betydelse för 

individen. För den person som bryter sin drogkarriär blir de existerande 

drogfria vännerna dock de som ger individen bekräftelse, stöttning och 

vägledning. I vissa fall finns personens familjer kvar, uppger Skårner (2001) 

och kan bli ett bra stöd in i det nya. Hos vissa tillhör den närmaste familjen 

en del av det liv som personen tvingas lämna bakom sig (a.a.).  

 

Identitet 

För att hitta sin identitet som drogfri och få andra vanor behövs en relativt 

lång övergångsperiod säger Eriksson och Ede (2004). Kjellman (2003) säger 

också i sammanhanget att andra behöver ha en förståelse för att individen 

skall få tid att upprätta en ny identitet mitt i ett virrvarr av sociala relationer 
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som skall bevaras eller kapas. En av de mest avgörande faktorer för den här 

processen, anser Kjellman, är tillgången till en någorlunda regelbunden 

kontakt med människor som uppfattas som närstående. För individens 

trygghet i förändringsprocessen är det av vikt att det finns någon trygg 

person som agerar mentor under processen, säger han (a.a.).  

 

Under individens fortlöpande förändringsprocess förändras identiteten 

kontinuerligt som hos alla. Skårner (2001) beskriver hur individens identitet 

under den första drogfria tiden, på sätt och vis kan jämföras med en nyfödd. 

Personen känner inte sig själv och försöker i det här läget att bygga upp en 

ny identitet istället för den som tillhörde missbrukstiden. I ett sådant skede 

behövs stöttning och förebilder (a.a.). Enligt Kjellman (2003) har det visat 

sig att de individer som inte klarar att behålla sin drogfrihet i de flesta fall 

saknar stödjande sociala relationer. Svensson (2007) berör dock individens 

möjlighet till förändring i positiva ordalag och beskriver hur förändringen 

formas ur människans självkännedom i kombination med samhällets 

acceptans för olikheter. Författaren uppger även att individens inre förmågor 

har betydelse för den personlig mognadsprocess som bidrar till att personen 

utvecklar nya beteendemönster. Detta fungera som en av faktorerna till att 

individen har en chans att klara sin förändring. Ytterligare faktorer som 

krävs, enligt författaren, är att personen har en bild av sig själv i den nya 

världen. Detta behövs för att personen över huvud taget känna ett intresse att 

ingå i den. De som tidigare levt ett ”vanligt” liv utan droger och missbruk 

kan oftast konkretisera den bilden som de bär inom sig. De individer som 

aldrig har haft en tillhörighet i den ”vanliga världen” har svårt att skapa en 

bild av sig själva där och att identifiera sig med den.  

 

Antoniusson (2009) tar upp den språkliga utvecklingen som främjar 

personens totala framsteg. Gemenskapen och grupptillhörigheten som 

skapas genom att en jargong, slanguttryck och kodord binder samman och 

bekräftar individens tillhörighet med dess sammanhang. Genom språkliga 

likheter kan missbrukande individer förenas och hålla obehöriga utanför. På 

det sätt stärker gruppen vikänslan och skapar en tillhörighet för individen 

och den grupp som hon/han integrerar med. För individens 

förändringsprocess kan det förändrade språkbruket vara ett led i sitt 

ställningstagande från att delta i drogvärlden, uppger Antoniusson. Den nya 

identiteten skapas genom att språket används på ett nytt sätt. Förändringar i 

språket blir då något som utgör en mindre del av personens förändring i 

helhet. Antoniusson förklarar också att personens förändring från sitt 

tidigare språkbruk är något som kan kräva att omgivningen agerar språklig 

förebild för individen. Den kan markera för individen att vissa jargonger, 

slanguttryck och språkval hör ihop med missbruksvärlden och därmed inte 

är accepterade i den ”vanliga världen”. Språkbrukets utveckling kan för 

individen vara en viktig länk in i den ”vanliga världen” och ett steg i den 

personliga processen från drogidentiteten. Att bryta med sin tidigare 

missbruksjargong kan för individen således vara ett avgörande steg i den 

personliga utvecklingen (a.a.).  
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Nya vänner och daglig sysselsättning 

Stora krav ställs på individen som skall bryta eller avstå från tidigare 

missbrukskontakter samtidigt som hon skall etablera nya eller vårda de 

befintliga, berättar Kjellman (2003). Något som kan hindra personens 

återuppbyggnad av sociala kontakter är emotionerna skuld och skam som 

ofta förekommer och kan ligga som hinder för den sociala utvecklingen. 

Missbruksvärlden som individen tidigare har tillhört gynnar sällan några 

nära och stabila relationer och individer som kommer därifrån är därför 

naturligt färgade av det sättet att umgås, berättar Skårner (2001). Även 

deltagarna i Kurage- programmet berättar om den skam de känner när de ser 

tillbaka på allt som de orsakat under sin aktiva period. De uppger att de bär 

med sig en skuld för sina handlingar som de i sitt drogfria liv tvingas 

hantera. Detta kan vara svårt för individen och dess omgivning och båda 

parter tvingas hantera dessa känslor för att en samvaro skall fungera 

(Eriksson och Ede 2004).  

 

Eriksson och Ede (2004) tar även upp hur viktigt det är för dessa individer 

att komma igång med ett socialt umgänge. Många har kanske inte med sig 

en social förmåga och andra har haft en men märker att den skadats efter 

tiden i missbruket. Att få delta i aktiviteter och ingå i en gemenskap ger 

individen värdefulla riktlinjer för hur man ska umgås och bete sig (a.a.). 

Själva gemenskapen och att kunna vara en deltagare i en grupp är en faktor 

som kan bli betydelsefull för individen, något som de själva är förvånade 

över, uppger deltagarna i Kurage. De har under sitt missbruksliv haft 

kontakter där inget förtroende eller tillit funnits. För deltagarna i studien har 

det visat sig att den gemenskap som man kan bygga som drogfri har ett 

annat innehåll. Dels bygger gemenskapen på normer ur det ”vanliga livet” 

och dels har individen själv andra behov som drogfri. Detta påverkar sedan 

strukturer på gemenskapen (a.a.). Också Kjellman (2003) uppger vikten av 

att ha en aktiv fritid, ett arbete eller praktikplats som för individen kan verka 

som en generator för att minska ett utanförskap. Dessa platser kan också 

verka som arenor där individen kan pröva sin nya identitet och bygga upp 

sig själv (a.a.). 

 

Relationers betydelse för förändringen 
De relationer som en missbrukande person har kvar när han/hon slutar med 

drogerna är många gånger skadade, säger Skårner (2001) och parterna kan 

ibland ha svårigheter med tilliten till varandra. Samtidigt finns det ofta en 

stark längtan och ett behov av närhet hos de personer som slutat missbruka. 

Familjerelationer är dock enligt Skårner de relationer som tenderar att bäst 

klara att upprätthålla relationen intakt över tid oavsett att det emellanåt varit 

turbulent.  

 

Kjellman (2003) uppger att storleken på personens nätverk har mindre 

betydelse, dock krävs en viss storlek för att individens utbyte skall bli 

omväxlande. Skårner (2001) delar denna uppfattning och beskriver att om 

nätverket runt individen är väldigt litet blir stödet koncentrerat. Ett rikt 

umgänge i det här skedet är förstås att föredra, men att ha tillgång till ett litet 

och fungerande kontaktnät är alltid bättre än inget alls. Dock finns en fara i 

att en separation i ett litet kontaktnät blir alltför betydande för individen i 
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negativ bemärkelse, säger Skårner. Utifrån den forskning som gjorts av 

Kjellman (2003) tydliggörs att det finns tydliga svårigheter för individen 

som nu ska lära sig att leva i den drogfria relationen och att personen 

behöver stöd. De mellanmänskliga relationerna har i sammanhanget en 

avgörande roll för att en människa skall må bra och utvecklas uppger 

Kjellman. 

 

Narkotikamissbrukarens relationer är det mest centrala i Skårners 

avhandling (2001) där huvudsyftet är att studera narkotikamissbrukares 

sociala relationer samt vilken betydelse dessa har för individen. Sociala 

nätverk är individuella och ser olika ut, samt påverkar individen på olika 

sätt. Ett nätverk är inte något statiskt utan förändras och utvecklas i 

förhållande till individens livssituation. Relationer som individen har i sitt 

nätverk påverkas av ett komplext samspel mellan faktorer inom själva 

nätverket såväl som yttre faktorer från omgivning eller samhället. Olika 

faktorer påverkar på olika sätt hur individens livssituation ser ut. Att bryta 

sig ur en tillhörighet är svårt, även när gruppen och gemenskapen inte längre 

gynnar individen, berättar Skårner. Personens möjlighet till egna val 

påverkas också av nätverkets krav på individen där både en kombination av 

egen svaghet och gruppens styrka påverkar. Den enskilde individens sociala 

skicklighet att knyta och vidmakthålla sociala band kan vara avgörande för 

hur ett uppbrott från en grupptillhörighet lyckas uppger författaren. 
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Teoretiska utgångspunkter  

Vi har valt att analysera vårt resultat utifrån tre centrala begrepp istället för 

en specifik teori. Vi har valt förändring, nätverk och identitet. Nedan följer 

en genomgång av våra valda begrepp. 

 

Förändring 

Förändring är något som oftast sker i förhållande till andra människor. 

Förändring är en del av tillvaron och något som både drabbar oss och som vi 

själva eftersträvar. Många gånger genomför vi också den förändring vi 

eftersträvar. Vi ställer förändringen i relation till vissa ideal. Förändringar 

som sker åt rätt håll i förhållande till idealet är en positiv förändring. I livet 

görs en särskiljning mellan förändringar som är ”äkta eller spelade. Äkta 

förändring är enligt Ohlson (2005) mer värd än en spelad. Begreppet 

förändring tas upp tillsammans med begrepp som problemlösning och 

självförverkligande.  

 

Motstånd mot förändring uppstår på grund av att individen har svårigheter 

att lära in nytt eller att förändring medför förluster för individen. Motståndet 

handlar då om att inte bli av med det som tidigare varit gynnande och byta 

detta mot någonting som personen inte har några garantier för. Motståndet 

hör också ihop med svårigheten att göra sig av med ett invant beteende. 

Personliga egenskaper kan påverka förändringen för personen. En individ 

som har en mer positiv inställning till förändring tenderar att klara den 

bättre än någon som har en mer pessimistisk (Hamrén och Johansson 2002)  

 

Det är inte bara individen som kan förändras utan även det som finns runt 

om individen kan förändras. Omgivning har till exempel en stor inverkan på 

individen. En omgivning som inte pressar individen för mycket eller har för 

stora krav på individens sociala förmåga i ett tidigt stadium i förändringen 

underlättar för individen att växa i sin nya roll. Om omgivningen accepterar 

individens oförmågor i ett initialt skede underlättar detta individens 

utveckling. Det motsatta gäller om omgivningen agerar dömande och 

straffar individen vid snedsteg (Ohlsson 2005). 

 

Nätverk  

I vårt sökande efter litteratur angående det centrala begreppet nätverk 

upptäckte vi att det flesta hade en snarlik definition. Vi har valt att utgå från 

Forsberg och Wallmarks (2002) betydelse av nätverk. Begreppet socialt 

nätverk infördes på 1950-talet inom den samhällsvetenskapliga forskningen. 

Vi har valt att använda oss av Andersson och Wohlfarts (2004) betydelse av 

socialt nätverk. 

 

Forsberg och Wallmarks (2002) menar att ett nätverk är den grupp av 

människor som friviligt eller ofrivilligt samverkar runt en individ. Det 

utgörs av relationer till alla människor som ingår i huvudpersonens sociala 

sammanhang samt relationerna dem emellan. Ett nätverk är inte detsamma 

som en grupp. I ett nätverk varken känner, eller känner alla till varandra. 

Detta bidrar till att personen alltid har en opartisk person att vända sig till. 

Det gemensamma för de individer som ingår i nätverket är att de är viktiga 
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för den personen i vars nätverk som de ingår. I nätverket ingår det både 

professionella och ”vanliga” människor. 

 

Nätverk kan vara både positivt och negativt för individen (Forsberg och 

Wallmark 2002). Dess täthet och intensitet kan både hämma och stärka 

individen. Nätverket fungerar som en buffert när stressituationer och 

liknande uppstår. Har personen tillgång till ett nätverk är det nätverkets 

kvalité som är avgörande för hur individen skall klara av utmaningen. Det 

räcker alltså inte med att ett nätverk finns. – Det måste vara bra också!  

 

Andersson och Wohlfart (2004) beskriver hur det sociala nätverket är det 

som ger individen stöd och det har även en fostrande och normskapande 

funktion. Högutbildade människor har oftare ett större socialt nätverk, i 

jämförelse med lågutbildade. Sociala nätverk och dess inneboende stöd till 

individen stärker individens egen kraft genom att det hjälper individen att 

lära sig det som är nytt och okänt. Själva lärandet bygger här på den 

växelverkan som sker i samtalet som kommer ur deltagarnas erfarenheter. 

För alla människor, oavsett målgrupp, är det sociala nätverket någonting 

som berikar livet. Det behövs för att en människa ska må bra och känna sig 

delaktig. Det ger också individen möjlighet att påverka sitt liv och lära sig 

om sig själv och omvärlden. Kunskapen som gemenskapen ger öppnar 

dörrar till fler arenor för individen att utforska och utvecklas inom (a.a.). 

 

Den medicinska forskningen har visat att människor med ett alltför magert 

socialt nätverk tenderar att ha en högre sjukdomsfrekvens. Detta beror på att 

det sociala stödet hjälper individen att ta sig igenom stressfyllda situationer 

och därmed minskas stressreaktionerna i kroppen. En annan tendens som 

påverkar kopplingen mellan bristen i det sociala nätverket och en persons 

hälsa, är att dessa människor har en tendens att oftare dricka alkohol och 

röker mer. De äter även sämre mat och motionerar mindre. På så sätt ökar 

ett otillräckligt nätverk människans sårbarhet (Andersson och Wohlfart 

2004). 

 

Under ett livsförlopp knyts och upplöses olika former av sociala nätverk. 

Till familjen knyts nya bekantskaper och andra faller ifrån. Det kan handla 

om till exempel en flytt, ny skola eller nya grannar. Genom inträdet på 

arbetsmarknaden knyts det individuella nätet samman med andras och bildar 

ett omfattande nät av nya relationer De tre mest framträdande arenor för det 

sociala nätverket är den egna familjen, arbetsplatsen och föreningslivet och 

de olika aktiviteter vi ängar oss åt på vår fritid. Arbetsplatsen och 

aktiviteterna på fritiden har en dubbel funktion för dem som är aktiva - dels 

är aktiviteterna meningsfulla och dels fyller den sociala gemenskapen som 

uppstår en betydande roll (Andersson och Wohlfart 2004).  

 

Identitet 

Identiteten påverkas av den miljö individen föds in i och omges av. 

Samspelet med andra människor som finns i vår miljö påverkar vår identitet. 

Identitet är individens egen uppfattning om vem hon är och vad som är 

meningsfullt för henne. De främsta identitetskällorna är kön, etnicitet, 

sexualitet och klass. Två former av identitet finns omskrivna av Giddens 
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(2007), social- och personlig identitet. Den sociala identiteten är en roll 

andra personer tillskriver individen. Rollens karaktär kan ses som markörer 

för vad individen är, samtidigt som den relaterar individen till andra som har 

samma markör. Exempelvis missbrukare, mamma, företagare etc. Personen 

kan tillhöra olika grupper men behålla sin markör. Den personliga 

identiteten består av att individen genom en process bildar den egna 

upplevelsen av sig själv. Denna omskapas kontinuerligt under livets gång 

(a.a.). 

 

Identitet skapas genom sociala relationer och gemenskaper som fungerar 

som utvecklande för den personliga identiteten (Payne 2008). Utifrån 

rollteorin beskrivs hur en etikettering görs utifrån olika roller. Etikettering 

används likvärdigt med markör av Giddens (2007). Detta leder till att 

personen försöker leva upp till de sociala förväntningar som ställs utifrån 

den satta etiketten (Payne 2008). Identiteten är förutom det tidigare nämnda 

också den inre kärna som vi bygger upp tillsammans med andra. Vår 

identitet påverkas av våra upplevelser och det vi har med oss i vår ryggsäck. 

Vår identitet förändras och utvecklas när vi stoppar ner nya erfarenheter i 

ryggsäcken eller gör oss av med något. Både språket man använder sig av 

och den kultur man tillhör är en viktig del av ens identitet. Med språket visar 

vi vår identitet och sociala tillhörighet och genom jargong, 

betoningsmönster och ordförråd markerar vi vår tillhörighet (Brusén och 

Printz, 2006). En persons identitet är också något som påverkar 

handlingsutrymmet. Detta sker utifrån vilken roll man antagit eller tilldelats. 

En person har olika roller beroende på vart man befinner sig. Identiteten är 

dock alltid beroende av sitt sammanhang men skapas alltid i relation till det 

man inte är (Hamrén och Johansson 2009). 
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Metod 

Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod på grund av att vår 

frågeställning inte syftar till att undersöka antal, utan vill undersöka frågor 

som om och hur. Vi hade kunnat välja att genomföra en enkätundersökning, 

men valde att inte göra detta utifrån att vi inte ville styra vår undersökning 

utifrån en fastställd teori. Om man gör man en kvantitativ studie måste man 

se ut en teori som man sedan utgår ifrån (Kvale 2005).  

 

Vi valde att utföra individuella intervjuer eftersom vi anser att ämnet är 

känsligt och det kan vara svårt att berätta om sina erfarenheter i grupp. En 

annan aspekt av detta är att säkerställa konfidentialiteten och integriteten för 

de som valt att ställa upp i undersökningen (Kvale 2005). 

 

Urvalsprocess  

I ett tidigt skede i vår undersökning kontaktade vi genom mail, 

organisationer som i sitt arbete kommer i kontakt med den målgrupp som vi 

valt (se bilaga 1). Valet av vilka vi skulle kontakta gjordes utifrån en 

geografisk avgränsning där vi kontaktade ett tiotal organisationer som för 

oss låg inom rimligt resavstånd. I det första utskickade mailet presenterade 

vi oss och vårt syfte med studien. Vi bad dem att antingen förmedla vår 

önskan att bli kontaktade, och/ eller vidarebefordra våra kontaktuppgifter till 

personer som skulle passa i vår studie. Vi blev på det här sättet kontaktade 

av fem personer som ville ställa upp på intervju. Alla kontakter skedde via 

mail och på frivillig basis. Personerna svarade inom tre veckor från att vårat 

första mail skickats ut. Vi blev tvungna att tacka nej till en av dessa personer 

på grund av att denna hade haft i huvudsak ett alkoholmissbruk.  

 

Nästa steg var att ta direktkontakt via mail med de fyra som återstod. Vi 

presenterad studien och oss själva närmare och bad att få återkomma med 

datum och tid för när intervjuerna skulle genomföras. Vi bad här också 

intervjupersonerna att tänka på om de hade förslag på plats som de föredrog 

att vara på under intervjun. När nästa kontakt togs var det för att bestämma 

tid och meddela plats för intervjuns genomförande. 

 

Med önskan att få fler intervjupersoner skickade vi ut ännu ett mail till 

ytterligare åtta organisationer. Detta utskick gav oss ingen ny intervjuperson 

varför våra informanter består av fyra intervjupersoner. 

 

Vår förhoppning från början var att få ett större antal intervjupersoner än 

vad som nu blev. De som nu valde att delta gjorde det på ett mycket aktivt 

sätt. På vilket sätt vår studie kan ha påverkats av att dessa fyra deltagarna 

valt att delta kan diskuteras. Säkert har deras intresse att delta påverka 

resultatet i förhållande till om deltagandet från deras sida varit mer 

tveksamt. Man kan tänka sig att ett deltagande som sker med viss 

tveksamhet också ger ett resultat som blir mer restriktivt.  

 

Intervjuguiden  

Intervjuguidens slutliga form (se bilaga 2) skapades genom diskussioner 

kring vilka frågor som behövde ställas för att få svar på frågeställningen. 
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Detta betyder att våra frågor inte är utformade utifrån någon bestämde teori. 

Vi valde att använda oss av öppna frågor för att inte styra intervjupersonerna 

åt ett visst håll. Tanken var från början att intervjuerna skulle vara 

strukturerade och utgå från intervjuguiden. Vi märkte redan under första 

intervjun att det blev svårt att enbart hålla sig till guiden. Vi tyckte också att 

det var viktigt att vi gav personen utrymme att tala fritt och för oss att fråga 

vidare om det som visade sig vara viktigt för dem. Genom att frångå en 

strikt hållning till intervjuguiden, tror vi att vi kommit åt områden som vi 

kanske annars skulle ha missat. I några av intervjuerna har inte alla frågor i 

intervjuguiden behövt ställas då personerna svarat på frågan utan att den 

ställts.   

 

Intervjuguiden skickades till personerna någon dag innan intervjun.  

Fördelar med detta kan vara att individen kan förbereda sig inför intervjun 

och att de har en chans att besluta om de inte vill svara på enskilda frågor, 

eller om de vill avstå från att ställa upp. Nackdelar med att visa upp sin 

intervjuguide innan intervjutillfället kan vara att personen konstruerar sina 

svar i förväg och att man därigenom riskerar att förlora delar som annars 

skulle ha kommit spontant.  

 

Intervjuernas genomförande 

Vi hade planerat att genomföra intervjuerna tillsammans för att komplettera 

varandra. Dock blev detta inte verklighet på grund av yttre omständigheter 

som gjorde att endast en intervju genomfördes gemensamt. Intervjuerna 

utfördes på bibliotek i intervjupersonens hemstad. Vi valde biblioteken 

utifrån att det är en neutral plats. Det är också viktigt att intervjuerna utförs 

på platser som känns bekväma och där våra intervjupersoner kunde känna 

sig trygga. För att kunna tillgodose det ordnade vi i förväg, så att vi kunde 

sitta enskilt i ett rum under intervjuns genomförande. Alla intervjuerna 

spelades in på en digital inspelare för att sedan transkriberas Vi valde att 

utföra en intervju och sedan bearbeta denna. Att vi gjorde så var för att 

utvärdera om intervjuguiden behövde förändras för att kunna ge oss svar på 

vår frågeställning, men även för att se om intervjupersonen berört något som 

vi inte haft i åtanke när vi formade intervjuguiden. I den första intervjun 

kom genusaspekten upp, vilket gjorde att vi la till denna fråga till de 

följande intervjupersonerna. Varje intervju tog ca 90 minuter. 

 

Skillnaden mellan att vara en person som intervjuar och två personer kan ha 

påverkat det insamlade materialet på olika sätt. Två intervjupersoner 

kompletterar varandra på ett sätt som inte sker annars. Samtidigt påverkar 

också intervjuarens personliga förhållningssätt under intervjun genom att 

olika människor uppmärksammar olika saker som olika viktiga. Detta kan 

påverka vilka följdfrågor som kommer upp och på så sätt också resultatet.   

 

Presentation av intervjupersonerna 

Med hänvisning till tidigare diskussion om könsperspektivet i de etiska 

reflektionerna och i förhållande till anonymiteten så väljer vi här att inte 

göra skillnad på personerna utifrån kön, klass och etnicitet. De fyra 

intervjupersonerna kommer att benämnas som ”hon” oavsett kön. 
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Intervjuperson 1 

Intervjupersonen har i huvudsak missbrukat hasch i ca 20 år, men är idag 

drogfri sedan tre år. Personen har inte haft något återfall. Hon slutade 

missbruka med hjälp av behandling, först avgiftningsbehandling på 

institution i 15 dagar och sedan i öppenvård ca tre månader. Därefter hade 

hon fortsatt kontakt med psykoterapeut. Personen har tagit emot all hjälp 

som erbjudits från sociala myndigheter och andra och fått den hjälp hon bett 

om. Intervjupersonen är ensamstående förälder till ett barn.  

 

Hennes vardagliga sysselsättning består i att hon arbetstränar i liten skala på 

grund av fysiska problem och hon har fortsatt samtalskontakt med 

psykoterapeut, samt sjukgymnast. Personens planer inför framtiden är att 

fortsätta med sin arbetsträning och att ta hand om sig själv och sitt barn. 

Intervjuperson 2  

Intervjupersonen har i huvudsak missbrukat amfetamin, men är idag drogfri 

sedan sex år. Hon har inte haft något återfall. Hon slutade missbruka i 

samband med vård enligt LVM
1
 (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Efter avslutad placering fick hon själv be om fortsatt stöttning från 

öppenvården. Detta beviljades under en tid av ca ett år. Intervjupersonen 

bad om ekonomisk hjälp från socialtjänst i samband med sin nystart men 

fick avslag. Avslaget berodde på att socialsekreteraren ansåg att man 

planerar inför en sådan situation som hon befann sig i. Personen är förälder 

till fyra barn och lever som gift och med det yngsta barnet boende hemma.  

 

Hennes vardagliga sysselsättning är begränsad utifrån att hon är 

sjukpensionär men hon har påbörjat ett arbete inom missbruksvården i liten 

skala. Personens planer inför framtiden är att börja studera och skaffa sig en 

utbildning för att kunna fortsätta arbeta med människor.  

Intervjuperson 3 

Intervjupersonen har ett tidigare omfattande blandmissbruk som varat under 

ca 20-25 år, med amfetamin som huvuddrog de sista åren. Hon lever idag 

som drogfri sedan sex år och har inte haft något återfall. Personen slutade 

utan behandling, men med stöd från öppenvården där kontakten idag, efter 

sex år fortfarande är aktuell på frivillig basis. Hon har själv fått be om 

fortsatt stöttning efter den första insatsen och på så sätt fått det som behövts 

från de sociala myndigheterna. 

 

Idag är hon sjukpensionär på grund av fysisk skada men är aktiv i en lokal 

förening samt kristet troende. Personen är förälder till fyra barn och lever i 

ett äktenskap och med de två yngsta barnen boende hemma. Hennes planer 

inför framtiden består i att få sitt körkort tillbaka för att sedan ta sig ut och 

föreläsa utifrån sina erfarenheter ur livet. 

 

                                                 

1
 Lag (1988:870) vård av missbrukare i vissa fall, Behandling enligt LVM syftar till att avbryta ett 

livshotande missbruk och motivera klienten till behandling under frivilliga former. Om klienten 

inte gåt med på frivilliga insatser kan tvångsvård bli aktuellt. (www.stat-inst.se). 
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Intervjuperson 4 

Intervjupersonen har i huvudsak missbrukat amfetamin under ca 15- 20 år, 

men lever om drogfri sedan sex år. Personen har inte haft något återfall. Hon 

slutade missbruka utan behandling, men med stöttning av öppenvården och 

med hjälp av stöttande samtal via socialtjänsten. Hon har själv fått be om 

fortsatt stöd genom öppenvården och har fått det beviljat i ca ett år fram till 

då behovet inte längre fanns.  

 

Idag är hennes studier på högre nivå hennes främsta sysselsättning. Hon är 

troende och lever i ett äktenskap och med parets två barn boende hemma. 

Personen har planer inför framtiden att fullfölja sin utbildning och sedan 

arbeta med barn och ungdomar.  

 

Transkribering och analys av intervjuerna 

Vi har använt oss av innehållsanalytisk metod vilket innebär att det 

transkriberade materialet reducerades till ett mer koncentrerat omfång där 

man tar ut det mest centrala. Teman behöver inte vara bestämda innan 

analysen görs utan kan växa fram under analysens gång. Teman kan vara 

hämtade från de valda teorierna, vara vardagsbegrepp eller komma från 

intervjupersonernas berättelser (Kvale 1997).  

 

Vi valde att först göra en grov indelning utifrån våra två frågeställningar. 

Därefter genomsökte vi det uttagna materialet och såg direkt tydliga 

uppdelningar som då föll sig naturligt att använda som teman. Vi kodade 

meningarna i det transkriberade materialet utifrån de valda temana. En 

fördel med den här analysmetoden är att den strukturerar ett omfattande 

material för att kunna bli övergripbart och hanterbart. Att dela upp 

framtagen data i underkategorier ger möjlighet att få ut de delar av 

materialet som man valt att undersöka (Kvale 1997). På det här sättet fick vi 

ut mönster från vårt omfattande material som vi sedan tolkade och kopplade 

till den tidigare forskningen och våra valda teoretiska begrepp.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Reliabilitet i en studie syftar på hur tillförlitlig den använda mätmetoden är. 

Det betyder att liknande resultat borde visa sig vid en liknande 

intervjusituation med snarlika personer. Detta kan vara svårt i en kvalitativ 

studie då alla individer är unika och att varje intervjusituation skiljer sig åt 

(Kvale, 1997). En annan aspekt som kan påverka studiens grad av 

reliabilitet är att våra genomförda intervjuer i sin helhet inte kan återskapas, 

trots att vi bifogat intervjuguiden, eftersom vi inte strikt följt den. Våra 

utsvävningar från denna i kombination med individens unika berättelse gör 

detta till en omöjlighet. Studien kan till viss del återskapas då syftet är 

tydligt presenterat och frågeställningarna presenteras på ett sätt att de finns 

få möjligheter att tolka dem annorlunda. 
 

I en studie är det viktigt att reflektera över validiteten som enligt Patel och 

Davidsson (2003), handlar om hur väl det undersökta stämmer överens med 

det som var avsett att undersökas. Har undersökningsmaterial hämtats från 

de nödvändiga källor som behövs för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar? Vårt syfte var att studera vad som gör det möjlig och vad 
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som underlättar ett fortsatt liv utan droger för personer med ett tidigare 

drogmissbruk. Vi anser att kvalitativa intervjuer är den bästa metoden då det 

handlar om personernas egna erfarenheter och upplevelser. Vi vill öka 

förståelsen kring ett visst fenomen och inte bevisa och kvantifiera 

någonting. Utifrån detta kan vi alltså säga att vi uppnått en godtagbar nivå 

av validitet utifrån att studien har uppnått sitt syfte. Vi kan dock inte 

påverka huruvida våra intervjupersoner svarat sanningsenligt, men det finns 

inget som pekar på det motsatta. Varje kvalitativ forskningsprocess är unik 

och det går inte att bestämma några regler eller procedurer för att 

säkerhetsställa validiteten (Patel och Davidsson, 2003)  

 

Den kvalitativa studien får ofta kritik för sin generaliserbarhet. Generaliserig 

handlar om att förmedla en större allmän bild av det undersökta fenomenet. 

Eftersom vi enbart studerat vårt fenomen utifrån våra fyra intervjupersoner 

får vi svårt att redogöra för en allmän bild av fenomenet.  Vi ser dock 

tydliga likheter med den tidigare forskningen trots att vi haft olika 

utgångspunkter. Sen är även en analytisk generalisering aktuell då vi fått 

snarlika svar från alla inom vår studerade grupp (Kvale 1997). 

 

Etiska reflektioner 

Intervjupersonerna har genom att själva kontakta oss gett sitt samtycke att 

delta i undersökningen. De har fått både muntlig och skriftlig information 

om undersökningens syfte, genomförande och om hur resultatet kommer att 

redovisas och användas. Vi har i enlighet med vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer (Lag 2003:460) informerat våra intervjupersoner 

om att deras deltagande bygger helt på frivillighet och de kan när som helst 

avbryta sitt deltagande.  

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi så långt det varit möjligt 

agerat på ett sådant sätt att personernas identitet inte ska röjas. Efter 

intervjuerna transkriberades materialet och samtidigt gjordes en 

avidentifiering som innebär att personerna fortsättningsvis benämns som 

intervjuperson 1-4. Det inspelade materialet raderades efter 

transkriberingen. Ingenstans går det heller att urskilja vilka som är män och 

kvinnor. Könsperspektivet är något som många gånger anses viktigt att ta 

hänsyn till. Vi har dock valt att inte lägga någon vikt vid detta över huvud 

taget på grund av att det i vår studie inte framkommer några synliga 

skillnader utifrån kategorin kön.  

 

Vi har resonerat mycket kring vilka tankar vår intervju kan väcka hos 

intervjupersonerna. Vi är medvetna om att vi tar upp ämnen med delar de 

kanske försökt att glömma eller som kan upplevas som känsligt. För att 

intervjupersoner inte ska känna sig kränkta är det av stor vikt att man ser till 

att personerna är införstådda med att de själva väljer om de vill svara eller 

inte. Våra intervjufrågor delgavs intervjupersonen innan intervjutillfället så 

att personen kunde bekanta sig med frågeställningarna och på så sätt 

förberedde vi personen inför intervjun. Personen gavs då en chans att 

bekanta sig med frågorna och i tid överväga sitt deltagande och välja vad de 

ville berätta för oss.  
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Resultat 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för resultatet av vår studie utifrån 

syfte och frågeställningar. Syftet med vår undersökning har varit att studera 

vad som möjliggör och underlättar ett liv utan droger för personer som 

tidigare varit drogmissbrukare. Vi ville veta vilka behov som finns och vi 

ville veta vad som påverkar att de klarar att genomföra en sådan omfattande 

förändring i sitt liv. Vi har valt att redovisa vårt resultat utifrån de temana 

som synliggjordes under analyseringen av det insamlade materialet. Dessa 

teman kommer att kopplas ihop med våra valda teoretiska begrepp och den 

tidigare forskningen i analyskapitlet.   

 

Individuell uppföljning 

Som ett av de mest framträdande resultaten är den stora betydelsen av att ha 

en långsiktig planering efter att ha slutat med drogen. Detta kan ha 

avgörande inverkan för hur utgången blir, uppger en av intervjupersonerna. 
 

”Man måste få en uppföljning liksom, sådant här tar tid. Det är 

någonting som tar väldigt lång tid. Man kan liksom inte skicka 

någon på en avgiftning på 10 dagar och tro att det händer någonting. 

För det gör det inte. Eller det händer att dem är nyktra i tio dagar. 

Men vart kommer man med det? Ingenstans!”  Ip. 2 

 

Detta handlar i första hand om att gå och lämna urinprov och att få prata 

med någon inom kommunens öppenvård. Detta fungerar som en sorts 

kontroll som ger trygghet. Tryggheten består i att få visa upp sin drogfrihet 

för någon annan och inför sig själv, samt att någon har lite kontroll på 

personen då denne ännu inte litar på sig själv. En annan positiv sida av att 

ha kontroll på sig är det att den tar bort eventuella misstankar om 

användandet av droger. På detta sätt fungerar denna positiva kontroll som en 

säkerhet för individen. En av våra intervjupersoner tar upp vikten av att 

uppföljningen är anpassad utifrån personens eget behov och att de själva får 

avgöra hur länge detta skall pågå.  

 
”Jag började ta prover där. Och då sa soc att du får tre månader. Tre 

månader? Nä, det är för lite! Det kan inte ni bestämma, det är jag 

själv som ska bestämma! Så efter varje gång så, när tre månader har 

gått ut så får jag söka nya tre månader. Det har jag gjort i sex år!”

    Ip. 4 

 

Att det finns en flexibel inställning till insatserna är någonting som alla våra 

intervjupersoner menar är värdefullt. Ett exempel på en anpassad eftervård 

som kom upp under en intervju, är när de regelbundet inbokade urinproven 

väcker en persons missbruksbeteende och leder till att individen börjar 

fundera ut sätt att fuska på. Detta löstes i det här fallet genom att personen 

fick kontroller som helt styrdes av öppenvårdspersonalen. 
 

”Det där satte igång den där sjuka missbrukshjärnan. Att det blir ett 

tvång att fejka. Så då gjorde jag upp med XX att ringa spontant. Sen 

hade jag max 30 minuter att inställa mig på. Ibland kunde hon ringa 

tre gånger i veckan spontant, sedan blev det en gång i månaden och 
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sedan kanske flera gånger i månaden och så höll vi på.” 

    Ip. 2 

 

Ett resultat som framkom är vikten av att myndigheter inte fattar beslut utan 

individens vetskap. Våra intervjupersoner anser att beslut sak fattas i samråd 

med personen eller personerna som berörs av beslutet. Våra intervjupersoner 

menar att myndigheterna omöjligt kan veta vilken sorts stöd eller hjälp som 

en person behöver. De uppger att en handläggare ibland också gör en 

bedömning utifrån deras personliga uppfattning om personen, vilket är 

någonting som de anser kan äventyra en individuell och rättvis bedömning 

för klienten.  

 

Det tar tid 

Det tar tid att lita på sig själv som drogfri berättar våra deltagare. Ett 

samstämmigt resultat från deras berättelser är att det tar åtminstone två- till 

tre år innan den första kritiska perioden är över. Personerna uppger att det 

den första tiden är det en ren kamp att få vardagen att fungera som drogfri. 

Problemen, som de upplever, ligger i ensamheten som uppstår på grund av 

att de ännu inte har fått ett nytt umgänge. Det framkommer i flera av 

intervjuerna att individen inte kan eller vågar umgås med sina tidigare 

vänner. En annan aspekt som också berörs är att personen inte vet vilka de 

själva är som drogfria. Under den första och mest kritiska tiden, säger de sig 

ibland fortfarande ett starkt sug efter drogerna, eller efter den gemenskap 

som fanns med det tidigare umgänget. En av intervjupersonerna beskriver 

de två första åren som en lång kamp som enbart gick ut på att hålla sig 

nykter. 
 

”De första två åren är de som har vart värst, de har varit med att 

kämpa och vara nykter. Det är en ren kamp alltså. Sen när två år 

hade gått då... då blev det mycket lättare”   Ip. 1 
 

Våra intervjupersoner menar att insatserna från socialtjänstens sida ibland 

enbart är inriktade på tre månaders behandling och i värsta fall bara en 

snabb avgiftning. Enligt vårt resultat är det viktigt att myndigheter är 

följsamma och kan tillmötesgå individens personliga behov i denna fas. Att 

få det man behöver av stöd och hjälp är en förutsättning för att individen ska 

kunna komma vidare över huvud taget, uppger våra deltagare. Det finns hos 

dem uppfattningar om att socialsekreterare inte riktigt förstår att korta 

insatser inte är värda någonting då dessa inte har någon effekt för en 

långvarig drogfrihet för individen. 

 

Det ”vanliga livet” 

Resultatet av vår studie visar också att den föreställning vår målgrupp har 

om det ”vanliga livet” inte alltid stämmer överens med verkligheten. Våra 

intervjupersoner berättar om att de ibland upplever den ”vanliga världen” 

och dess vardag som förhållandevis tråkigt jämfört med missbrukslivet. I 

den ”vanliga världen” finns också ett ansvar som personerna plötsligt måste 

börja axla, berättar de. De uppger att de tvingas ta ansvar för både sig själva 

och samtidigt för andra vardagliga praktiska saker runt omkring.  

Intervjuperson ett beskriver detta dilemma mycket tydligt. 
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”Till att börja med krigar man med att hålla sig nykter och drogfri, 

jag har ju på samma gång självmedicinerat genom mitt missbruk för 

att kunna gå upp på morgonen, gå till skolan, gå till jobbet. Jag kom 

hem, jag lagade mat och diskade. Det var bara det att mellan varje 

sak jag gjorde så skulle jag röka på. Gå upp, röka, gå till jobbet, röka 

och så vidare. Sen när jag hade gjort allt man måste så hade jag varit 

så duktigt att jag rökte lite till, som belöning… Alltså vad tråkigt det 

är att diska idag! (skratt) å vad det är tråkigt att tvätta idag! Det var 

ju jätte roligt innan! (skratt)    
Ip. 1 

Tillit  

Som missbrukare har våra deltagare levt ett tufft socialt liv. I missbrukslivet 

skaffade personen sig en vana att bedöma människor omkring sig väldigt 

fort. Under sin missbrukstid har våra deltagare inte haft råd eller tid att lära 

känna någon på riktigt. Istället uppger de sig ha utvecklat en känsla för om 

en ny kontakt är okej eller inte. Denna bedömning görs väldigt fort, uppger 

dem. Resultatet pekar på att personens tillit till andra människor över lag är 

väldigt skadad och att det är svårt att släppa människor inpå livet. 

 
”Man bestämde sig snabbt för om en person var okej eller inte. Man 

fick helt enkelt lita på sin magkänsla. Man har blivit bränd så många 

gånger att man varken har tid eller inte vågar släppa in någon på 

livet” 

    Ip. 2 

 

Den ömsesidiga tilliten mellan klient och myndigheter är också något som 

visat sig i resultatet. Våra intervjudeltagare uppger att det är viktigt att de 

som klient känner att socialsekreteraren litar och lyssnar på dem. De berättar 

att det också är viktigt att de kan känna tillit till sin handläggare eller annan 

personal som är inblandade i deras ärende. En av våra deltagare i studien 

talar om att det ibland upplevs som om vissa socialsekreterare arbetar mer 

för sin ledning och att klientens behov hamnar i andra hand. 

 
”Man delar inte med sig av sitt liv till en person man inte känner 

litar på det man säger. Det är vikigt att handläggaren lyssnar mer på 

mig som klient än sin chef. Även om chefen som bestämmer i 

slutändan måste man känna  att handläggaren inte håller med. Sånt 

är viktigt för att man ska lita på sin socialsekreterare. 

Ip. 4 

 

 

Nätverk 

Ett tydligt resultat i studien är att nätverket har stor, om inte avgörande 

betydelse för drogfriheten. Våra intervjupersoner anser att det är 

betydelsefullt att ha ett nätverk som till viss del själv förstår problemen i 

processen att börja ett ”vanligt liv”. Att ha personer omkring sig som tar 

personen för den hon är och som samtidigt kan agera på rätt sätt om 

personen hamnar i ett kritiskt läge, är också viktigt uppger de. Nätverkets 

storlek är, enligt våra deltagare, dock inte avgörande, det som är 

betydelsefullt är de personliga kvaliteter hos de som ingår och att ha tillgång 

till en vän som man känner fullt förtroende för är något som värderas väldigt 

högt då denne är en trygghet för personens förändring. Resultatet har också 

visat att det, hos våra intervjupersoner, inte finns något behov av att ha 
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tillgång till ett större socialt umgänge. En av våra intervjupersoner säger till 

exempel: 

 
”Annars så har jag inte så himla stort behov av att umgås… Jag har 

min familj och mina barn och jag älskar att vara hemma och upp och 

jobba och jag kan tycka att de stör, när de här vanliga kommer då 

som de gör hos varandra. – Hej, hej. Jag tänkte att du skulle bjuda på 

kaffe.  – Jävla dumhuvud! Alltså, det kan rubba min trygghet!” 
    Ip. 2 

 

När det gäller kontakten med de gamla vännerna som fortsatt med sitt 

missbruk finns det uppenbara svårigheter att träffa dessa under den första 

och mest jobbiga tiden efter brytpunkten, berättar deltagarna i studien. De 

uppger att individen under den här tiden är så skör och påverkbar att de har 

svårt att hantera de känslor som kommer upp i mötet. När de sedan blir mer 

trygga i sin nya roll, berättar de att det istället blir viktigt att inte ignorera 

sina tidigare vänner. De beskriver hur de stannar och pratar några ord, eller 

ger några kronor till någon som behöver. För intervjupersonerna är det 

viktigt att visa att de inte tar avstånd från det gamla umgänget. Det anser 

också att det är väldigt viktigt för dem att det tidigare umgänget inte får en 

bild av dem som att de blivit förmer bara för att de tagit avstånd från sitt 

eget missbruk.  

 
”Jag umgås inte med mina tidigare vänner idag. Det finns inget 

umgänge men jag stannar gärna på stan och slänger några ord, står 

där och tar en cigg ihop. Kanske är det någon som behöver en tjuga 

eller en slant för att kunna gå på toaletten. Men nej jag kan inte 

umgås med folk som inte är nyktra.”   

    Ip. 1 
 

Våra intervjupersoner berättar att det tidigare umgänget känner sig inte 

sviket av individen då denne tvingats ta avstånd från dem i och med sin 

drogfrihet. Istället berättar de om att de snarare har upplevt ett stöd från 

dem. Detta bekräftar en respekt för individens val. 

 
”Jag är väldigt accepterad och respekterad av alla mina gamla 

kompisar. Dom har den respekten till mig. Någon gång när det varit 

riktigt, riktigt svårt och man har hängt där nere har dom sagt till att. - 

Du ska inte vara här, du ska gå hem nu!  Jag har varit väldigt på 

hejad.  Dom tycker att jag är bra.”  

    Ip. 1 

 

Sysselsättning  

Sysselsättning är en faktor som personerna uppger som värdefull att få hjälp 

med. Att vara sysselsatt under dagarna är en hjälp för individen. Våra 

deltagare anser att detta främst gäller den första kritiska tiden efter 

uppbrottet. Ensamheten och tristessen i vardagen riskerar annars att påverka 

individen att falla tillbaka i gamla mönster.  När vi diskuterar sysselsättning 

i en av intervjuerna kommer det fram att det är betydelsefyllt att ha 

någonting annat att fokusera på.  

 
”Att komma igång och att ha någonting att göra, först tänkte jag 

hjälp vad har jag gett mig in på! Då var det lite småkurser och sånt 

först, sen åt vi tillsammans och tränade och sånt där. Det var en 
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väldigt strukturerad vardag liksom. För mig var det jätte bra. Jag var 

tvungen att få en sysselsättning. Eftersom jag varit isolerad i så 

många år. Jag hade liksom ingen input utifrån utan jag levde bara 

med barnen, X och hans pappa när han levde. Så för mig var det 

viktigt att komma ut och lära mig hur man uppför sig bland folk och 

pratar och så. Man kan till exempel inte bara prata om sig själv. Man 

visste ju liksom inte hur man skulle uppföra sig.” 

    Ip. 3 

 

Resultatet pekar på hur viktigt det är att fylla livet efter brytpunkten med 

någonting annat istället för drogerna. Det kan handla om att personen vänder 

sig till en församling, till frivilligorganisationer eller fyller tiden med en 

hobby eller intresse. Genom dessa arenor finner personen ett nytt umgänge. 

Det nya umgänget har avgörande betydelse för individens fortsatta 

drogfrihet, uppger en intervjuperson. 
 

”Man har ju mycket att tacka, kyrkan för. Det fungerar faktiskt. Man 

har ett nätverk där med ärliga människor. Det spelar ingen roll, där 

blir man bemött som en vanlig människa. Det är mycket kärlek.”

    Ip. 3 

Umgänge och kommunikation  

Resultatet visar att det finns ett behov hos den här gruppen att lära sig 

umgås på det sätt som ”vanliga människor” gör. Våra intervjudeltagare har 

själva haft svårigheter i att veta hur man bör bete sig. Våra deltagare som 

har levt och umgåtts i kretsar där helt andra sociala spelregler gäller behöver 

lära in ett nytt sätt att umgås på. Det kan handla om hur man pratar eller vad 

man pratar om. Den värld som våra deltagare kommer ifrån har andra regler 

för kommunikation och de uppger att det språk som man använder sig av 

inom missbrukskretsarna är hårdare och mer rakt på. Där använder man sig 

av andra uttryck, har en annan jargong och ett annat språkbruk. De förstår 

att detta sätt att kommunicera kan låta elakt och rått men en av våra 

intervjupersoner berättar att man inte alltid ordagrant menar det man säger. 

 
”Att säga jag slår ihjäl dig är ungefär som att säga gud vilken fin 

katt. Det har varit väldigt svårt att tänka på, ute i samhället. man kan 

inte säga till barna att ” jag klappar till dig”. Jag menar, det är ju vår 

jargong men det betyder inte att vi skall göra det vi säger i 

verkligheten. Andra skulle ta det som att jag går och hotar min unge!  

Mycket sånt har varit väldigt svårt och det är fortfarande ett jobb” 

    Ip. 2 

 

Detta att ha ett kraftfullt språkbruk hör ihop med att individen måste vara 

tuff och hård för att klara sig i missbruksvärlden och i denna värld lär man 

sig snabbt att inte lyssna på det som sägs utan hur det sägs. Våra 

intervjupersoner har genom år av träning lärt sig att väga in tonfall och 

kroppsspråk för att kunna se bortom det sagda ordet. 

 

De personer som deltagit i vår studie uppger att den som bryter med 

missbrukslivet ibland medvetet lär om sitt sätt att kommunicera, för att 

kunna prata och föra sig på det sätt man gör i den ”vanliga världen”. En av 

deltagarna berättar att det i början av förändringen var svårt för att hänga 

med i längre konversationer mellan flera personer på grund hon var tvungen 
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att tänka sig för innan hon skulle säga något. Hon var tvungen att tänka på 

både formuleringar och uttryck för att inte bete sig avvikande.  

 
”Ja, och tänka mig för innan jag säger något. I början var det mest en 

massa hummande för att vara delaktig i samtalet.”  

    Ip. 2 

 

Gemensamt för våra intervjupersoner är att ingen av dem har haft något 

återfall. Att detta inte skett har varit väldigt viktigt för var och en av dem. 

De uppger att detta kan ha varit avgörande för deras fortsatta liv som 

drogfria. En aspekt som berörs i samband med detta är möjligheten att få 

fortsatt hjälp från socialtjänsten, något som är större om inga återfall skett. 

En av våra deltagare berättar att socialtjänsten ser ett återfall som ett 

misslyckande och att de då gärna drar in på insatserna för individen. Om 

man tar ett återfall så hamnar man på noll igen och att det då inte spelar 

någon roll hur länge de varit drogfria och det kan gå fort att rasera den nya 

tillvaron, berättar hon. 
 

”Nej, jag har inte haft något återfall. Det är jätte, jätte, jättestort. 

Hade jag fått ett återfall då hade det varit en helt annan sits! Så länge 

jag inte har fått ett återfall så har jag fått all den hjälp som jag 

behöver.”    Ip. 1 

 

Omgivningens attityder 

Enligt våra intervjupersoner har individer med ett förflutet som missbrukare 

ett behov av att omgivningen inte är dömande. De berättar att det är 

betydelsefullt för dem att de blir behandlade med respekt och bemötta 

utifrån den personen som de är i dag och inte för det liv som de levt tidigare. 

Genom detta har de getts möjlighet att växa, uppger de, och berättar 

samtidigt hur viktigt det varit att få bekräftelse på att det de gör är rätt. Detta 

har gett personen trygghet i sin nya roll. Våra intervjupersoner beskriver att 

människor och myndigheter som finns omkring individen behöver ge 

personen en möjlighet att förändras. De berättar att det ofta finns en 

okunskap kring personer med tidigare missbruk som föder ett ofördelaktigt 

bemötande mot gruppen. Hur personen tidigare levt och uppträtt är 

någonting som de länge får betala för på ett oförtjänt sätt, menar de.  

 
”Det handlar om hur de behandlar gruppen missbrukare. Utåt ser det 

bra ut, men i verkligheten är det inte så.” 

    Ip. 2 

  

”Och att man blir behandlad som vem som hels så att man slipper ha 

den här stämpeln tredje klassens medborgare. Värdighet och respekt, 

det här är skitsvårt för du får det inte någonstans. Inte inom 

sjukvården inte när du går över stan, eller när du går in på en affär. 

Du möts inte någonstans av det!”   

    Ip 2 

 

Något som också framkommer ur resultatet är att frivilligorganisationer som 

utger sig för att vara till för målgruppen ibland inte tar det ansvar som de 

utger sig för att göra. I det här fallet handlade det om att ordna med möbler 

till ett nytt boende för en person som inte alls fick den hjälpen som var 

uppgjort. Intervjupersonen poängterar vikten av att de sociala 
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myndigheterna tar sitt ansvar för klienten och gör ett hembesök för att se att 

de får det de behöver. 

 

Den ekonomiska situation som många tidigare missbrukare har är att de 

också ekonomiskt får betala för sitt tidigare liv. Alla våra deltagare berättar 

om stora skulder på grund av att de tidigare prioriterat sin ekonomi utifrån 

drogsuget. Detta har för personerna resulterat i stora skulder på många olika 

håll. I samtal kring detta framkommer enighet om att det är svårt att starta 

ett nytt liv under dessa förutsättningar. Kanske måste personen be om hjälp 

för att kunna få en bostad, teckna ett telefonabonnemang och liknande. 

Hjälpen till den berörda individen behöver inte alltid komma från de sociala 

myndigheterna, utan kan även komma från personer som finns inom 

familjen eller vänkretsen. För individen som är skuldsatt är det en skam att 

hela tiden behöva be någon annan att gå in som garant.   

 

Alla våra intervjupersoner bor kvar i samma städer där de levt som aktiva 

drogmissbrukare. Att de gör det är ingenting som de själva reflekterar kring. 

En hade som förklaring att det inte spelar någon roll om man skulle flytta då 

drogerna finns överallt och att det är någonting som man inte kan flytta sig 

bort ifrån.   

 
”Vi bor kvar där vi alltid gjort. Det går inte att fly. Man stöter på lika 

mycket knark om man flyttar, därför ska man lägga av på plats där 

man bor. Det finns ju droger överallt!”  

    Ip. 4 

 

En annan aspekt som visat sig vara betydelsefull hos deltagarna är 

utseendet. En av intervjupersonerna berättar om när denne fick hjälp till nya 

tänder efter att ha gått i stort sett tandlös, och vad det betyder för personens 

nya identitet. Att kunna se normal ut och att inte sticka ut för mycket i 

mängden är viktigt för att kunna ingå i den ”vanliga världen”. För att lättare 

kunna smälta in och accepteras i den ”vanliga världen” ska man inte avvika 

utseendemässigt enligt våra intervjupersoner. Till exempel kan det vara 

avgörande för individens acceptans i den ”vanliga världen” att personen har 

tänder i munnen.  

 
”Det var bara svarta stumpar kvar. Är väldigt glad att jag har tänder i 

käften nu när jag ska börja något nytt. För det går inte att komma 

och se ut som hej kom och hjälp mig.”  

Ip. 4 

 

Sammanfattning av resultat 

Syftet med vår undersökning är att studera vad som möjliggör och 

underlättar ett liv utan droger för personer som tidigare varit 

drogmissbrukare. Vi ville veta vilka behov som finns och vi ville veta vad 

som påverkar att de klarar att genomföra en sådan omfattande förändring i 

sitt liv?  

 

I det resultat som vi fått fram genom undersökningen kan vi konstatera att 

empirin i stora drag överensstämmer med den tidigare forskning som vi tagit 

del av. Detta trots att vi haft olika utgångspunkter. Vi har precis som 
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Skårner (2001) fått fram ett resultat som klart och tydligt visar att nätverket 

har en avgörande betydelse för om man ska klara av en omfattande 

förändring. Vi kan konstatera att dessa individen har ett stort behov av att 

får stöd under den första tiden efter sin brytpunkt och här kan ett nätverk 

fylla det behovet. 

 

Den hjälp som behövs för att man ska kunna hålla sig drogfria är enligt vår 

studie att individen tillåts att påverka och bestämma över vilka insatser de 

har behov av. Det är även av stor vikt att myndigheter och omgivningen har 

förståelse för deras behov och beteende. Detta gäller främst under de första 

två åren när personen är i sitt mest kritiska utvecklingsläge. En bra relation 

till sin socialsekreterare är någonting som värderas högt för att kunna 

behålla sin drogfrihet. Detta handlar bland annat om förtroende. 

Socialsekreteraren måste lita på klienten men samtidigt måste klienten 

känna ett förtroende till sin socialsekreterare.  

 

Vårt resultat om vilka faktorer som bidrar till att behålla drogfriheten har 

också många tydliga likheter med tidigare forskning. Vårt resultat bekräftar 

bland annat det som Andersson och Wohlfart (2004) säger som 

sysselsättning. Sysselsättning är en avgörande faktor för att individen ska 

kunna behålla sin drogfrihet. En sysselsättning ger inte bara individen 

någonting att fylla vardagen med utan hjälper också personen att skapa ett 

nytt nätverk. Nätverket är nämligen också en viktig faktor för drogfriheten. 

Genom ett nytt nätverk kan individen känna gemenskap med ”vanliga” 

människor och den ”vanliga världen”. 

 

Våra intervjupersoner berättar även om vikten av att vara medvetenhet om 

sina behov och kunna prata för sin sak. Är man inte själv medveten om vad 

man behöver för stöd och hjälp hur ska andra då kunna hjälpa en på rätt 

sätt? Ett annat viktigt resultat är att individen måste ha en egen drivkraft att 

vilja leva ett drogfritt liv. Saknar individen den egna viljan och tron på ett 

drogfritt liv spelar det ingen roll hur mycket pengar som satsas. Personen 

kommer i det fallet inte att förbli drogfri någon längre period. 

 

Vår undersökning visar sig i förhållande till tidigare forskning endast ett 

avvikande på ett område. För oss har detta avvikande resultatet varit att den 

här gruppen behöver tid på sig att göra sin inre och yttre förändring. Endast i 

några få rader i den tidigare forskningen har denna aspekt har blivit 

omnämnd på ett så synligt sätt att vi har noterat det. Våra resultat pekar på 

hur viktigt det är att personer med ett tidigare drogmissbruk får tillåtelse 

från omgivning, samhälle och inblandade myndigheter att under en lång tid 

ha tillgång till eftervård och stödinsatser. Detta är något som förenar oss 

med Eriksson och Edes undersökning (2005) som gett samma resultat.  
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Analys  

Nedan följer vår analys där vi kommer att analysera hur förändringen av 

individens identitet och språk möjliggörs eller hindras av olika faktorer. Den 

tidsaspekt som framkommer i resultatdelen kommer att lyftas fram och även 

faktorer som den vardagliga tristessen. Ett resultat som varit betydande är 

nätverkets betydelse och individens stöd från omgivningen, samt hur både 

det nya nätverket och det gamla har betydelse för individen. Därför kommer 

även det att ingå i analysen i kombination med våra teoretiska begrepp och 

den tidigare forskningen. Begreppen kommer ibland att användas parallellt 

och under olika rubriker. Detta beror på att det inte går att bortse från att de 

ofta har stor påverkan på varandra. 

 

  

Förändring 

I det resultatet som vi har presenterat syns en aspekt av förändring 

tillsammans med tiden som en av de mest omtalade faktorerna för våra 

intervjupersoners framgång för att blir drogfria. För personerna som vi mött 

har det varit avgörande att den förändring som de genomgått har fått 

tillåtelse att ta tid. Uppenbarligen behöver en person som bryter upp från ett 

drogmissbruk långt mer tid än vad samhället och dess representanter inser. 

Med tanke på vad vårt resultat visar och i kombination med Skårners (2001) 

teori om att individen kan betraktas som nyfödd i sin roll, så är det logiskt 

att förändringen tar lång tid. Att göra jämförelsen med ett barn som ska lära 

sig allt på nytt, är inte helt utan värde. Det blir lätt att förstå att man måste 

anpassa ansvar och krav utifrån mognad och utveckling hos ett barn som 

växer upp. De personer som deltagit i vår undersökning var i början väldigt 

vilsna och osäkra i sitt nya liv, men med rätt hjälp och stöttning så har de 

växt och mognat i sin roll. Resultat ur Eriksson och Edes (2005) forskning 

påtalar hur individen befinner sig i ett omtumlande stadium i början av sin 

drogfrihet. Här har Kjellman (2007) en tanke om att de drogfria relationerna 

är ovärderliga då de ger personen ett alternativ till att gå tillbaka till sitt 

gamla liv.   

 

Man kan se att det finns en logik i att det tar tid när man gör en så 

genomgående förändring som dessa individer tvingas göra. 

Intervjupersonerna har berättat om hur de tvingas bryta med sitt tidigare 

umgänge och byta ut delar av sitt nätverk. De har förändrat sina språkliga 

uttryck för att bättre passa in i det nya. De ska lära sig att leva efter andra 

sociala regler än tidigare och samtidigt kämpar de med ett ibland kraftigt 

sug tillbaka till det som är vant och välkänt. Ohlsson (2005) beskriver hur 

svårt det är att göra sig av med ett invant beteende och att det ofta finns ett 

inre motstånd mot att byta något man känner till mot någonting främmande. 

I ljuset av det han säger blir individens kamp mycket tydlig.  

 

Personerna i vår undersökning berättar om hur viktigt det varit att de har 

tillit till en vän eller annan nära person som de litar på. Tilliten och närheten 

är ett av vår undersöknings resultat som visar hur väl personen klarar att 

genomföra en förändring av sig själv och sin tillvaro om rätt stöd finns för 

individen. Tidigare forskning visar hur viktigt det är att ha tillgång till någon 



28 

 

som kan agera bollplank, förebild och mentor. Att förändras som person 

kräver att personen får influenser utifrån i kombination med stöttning och att 

personen på så sätt lär sig leva ett annat liv (Kjellman 2003). 

 

Stöd i olika former är ytterligare en faktor som våra intervjupersoner uppger 

att de haft stort behov av under sin förändring. Det har funnits ett behov av 

att bli bekräftad när de gör rätt. De behöver stöd för att utvecklas och växa i 

sin nya roll, vilket även Kjellman (2003) berör när han beskriver att de som 

inte klarar att förändras ofta saknar just en stöttande och vägledande 

omgivning som hjälpt personen framåt i sin utveckling. Ohlsson (2005) 

påpekar att lagom stora krav på individen från omgivningens sida tillåter 

denne att mogna i sin förändring. 

 

Vår undersökning kommer fram till likande resultat som Eriksson och Ede 

(2004) gör när det gäller att individer som tidigare levt med ett 

drogmissbruk upplever att det inte alltid är roligt i den ”vanliga världen”. 

Resultatet visar att personen som tidigare levt en relativt luststyrd tillvaro, 

istället som drogfri börjat leva ett ”Svenssonliv”. Detta ordningsamma liv 

innebär dock ett annat ansvar för att också utföra tråkiga sysslor som tvätta 

och diska. Våra deltagare uppger att detta var sysslor de tidigare kunde fly 

ifrån, men att de i sin drogfria roll tvingas stå ut med att göra de sysslor som 

inte är så roliga, men som ändå ingår i det drogfria vardagslivet. Dock 

påpekas det både i utvärderingen av Kurage (a.a.) och i våra intervjuer att 

trots att det är tråkigt, vill personerna ha ett liv som är förutsägbart och 

inrutat. 

 

Nätverk  

Vårt resultat bekräftar det som Forsberg och Wallmark (2002) säger 

angående nätverkets betydelse för individen. Utan ett stabilt nätverk skulle 

ingen av våra intervjupersoner levt ett drogfritt liv idag. Hade individen inte 

lyckats få ett nytt, drogfritt, nätverk som påverkat den att behålla den nya 

livsstilen hade förändringen inte varit hållbar under en längre period. Därför 

är nätverket så viktigt för vår undersökta grupp. Våra intervjupersoner 

påpekar även att de fått stöd av sitt gamla nätverk under förändringen. Det 

gamla nätverket finns ofta kvar i marginalen av den tidigare missbrukarens 

vardag. De stöter ihop ibland på stan eller andra offentliga platser. 

Personerna i vår studie berättar att de inte vill bryta fullt ut med sitt förra 

nätverk och anser att det är viktigt att deras tidigare vänner inte tror att de 

blivit förmer än andra i och med att de slutat med drogerna. Dessa kontakter 

är en del av deras liv och kommer alltid att vara. Viktigt att påpekar är dock 

att både våra intervjupersoner och de som deltagit i utvärderingen av Kurage 

(Eriksson och Ede 2004) varit tvungna att bryta med sitt gamla nätverk 

under ungefär två år. Detta är den mest kritiska och osäkra fasen av 

förändringen. 

  

Ett nytt kontaktnät kan ibland vara svårt att upprätta hos individer i vår 

målgrupp utifrån att de ofta har ett beteende som är färgat av det liv som de 

tidigare levt. Att skaffa sig nya kontakter bygger också på att andra skall 

vilja ta emot och acceptera individen trots dennes tidigare historia (Skårner 

2001). Detta kan vara ett problem, bekräftar våra intervjupersoner. Vi har 
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förstått att det ibland har varit svårt för deltagarna i undersökningen att bli 

accepterade. Kanske är det någonting som de aldrig kan uppnå fullt ut? 

Många av de som deltagit i Eriksson och Edes studie (2004) är också 

överraskande över att de har ett så nytt och uppenbart behov av att vara en 

del av en gemenskap. De uppger att detta är en ny känsla. För de deltagarna 

i Eriksson och Edes studie finns också ett behov av att komma igång på ett 

socialt plan. I deras studie framkommer att det att det ibland finns de som 

aldrig fått en chans att utveckla sin sociala förmåga. Vi menar att det då är 

av ännu större betydelse att de tillåts delta utifrån sin förmåga. 

 

Enligt Kjellman (2003) minskar marginaliseringen om individen lyckas 

upprätta ett nytt nätverk efter brytpunkten. Risken att personen blir väldigt 

ensam är som störst under första tiden som drogfri, vilket också bekräftas i 

vårt resultat. I vår undersökning synliggörs hur oerhört ensamma de känner 

sig efter brytpunkten och innan de kunnat hitta nya kontakter som ersätter 

de gamla. Detta att nätverket och mellanmänskliga relationer har en 

avgörande betydelse berörs i tidigare forskning både av Kjellman (2003) 

och Svensson (2007). Andersson och Wohlfart (2004) beskriver hur tre 

arenor hjälper människan att uppnå en tillfredsställande nivå i sitt nätverk. 

De arenor de talar om är familjen, arbetet samt fritidsaktiviteter. De betonar, 

precis som våra deltagare gör, vikten av att ha ett arbete eller annan 

sysselsättning. Utifrån teorin om det sociala nätverket är sysselsättningen en 

viktig inkörsport dels för den personliga utvecklingen och för att personen 

ska kunna vidga sitt nätverk. Vår studie visar att personerna själva håller 

med om detta. De menar att om de enbart skulle gå hemma ensamma och 

kämpa med sin drogfrihet skulle de snart återgå till sitt gamla nätverk och 

om de skulle börja umgås med sina gamla vänner är de osäkra på om de 

skulle klara av att hålla sig drogfria. En av våra intervjupersoner säger i 

samband med diskussionen kring det gamla umgänget, att om man ska 

umgås med påtända människor måste man också vara påtänd själv för att stå 

ut.   

 

Ingen av våra intervjupersoner har något stort nätverket och de uppger att de 

inte heller har något behov av att ha för mycket folk omkring sig, vilket 

Forsberg och Wallmark (2002) menar är en begränsning. En individ behöver 

ha en eller flera personer som är opartisk i förhållande till de andra inom 

nätverket för att må bra. Forsberg och Wallmark uppger vidare att ett 

nätverk där alla känner varandra kan verka hämmande på individen. Skårner 

(2001) påpekar däremot i sin forskning att det är bättre att ha ett litet och 

fungerande kontaktnät än inget alls. För våra intervjupersoner har det varit 

betydelsefullt att de haft en person att vända sig till, en person som de 

känner förtroende för och litar fullt ut på och enligt Forsberg och Wallmark 

(2002) är det precis så det kan förhålla sig, att det är kvalitéerna i nätverket 

och inte kvantiteten som har betydelse för individen. 

 

Identitet  

Att ha någon att jämföra sig med och att lära sig av är betydelsefullt för en 

persons identitetsutveckling anser Hamrén och Johansson (2002) då de 

beskriver hur påverkan från andra människor ger personen någonting att 

ställa sig själv i relation till. Enligt vår undersökning är språket en del av 
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utvecklingen av en persons identitet. Detta kan vi koppla ihop med Brusén 

och Printz (2006) som påpekar att språket är en viktig del av vår i identitet. 

Språkliga förändringar är också en viktig markör på den personliga 

förändring som individen genomgår. Resultat i studien påvisar att ett 

medvetet byte av språkbruk ibland sker genom att personer aktivt slutar 

använda sin tidigare jargong eller uttryckssätt. Detta kan verka som ett 

avståndstagande från den tidigare missbruksidentiteten på det sätt som 

Antoniusson (2009) nämner. Vi kan också notera att den verbala 

kommunikationen är en viktig nyckel till det ”vanliga livet” då språket är 

något som binder människor samman eller håller dem isär (a.a.). Vi förstår 

att personer som vill utvecklas från sin missbruksidentitet arbetar aktivt med 

sitt sätt att uttrycka sig för att bättre kunna passa in och accepteras. För den 

målgrupp som vi undersökt är tillgången till en ny gemenskap mycket viktig 

för personens utveckling av sin drogfria identitet. I början av sin drogfrihet 

är personen relativt osäker på sin nya identitet och behöver därför 

gemenskapen till andra för att lära sig utifrån (a.a.).  

 

Sysselsättning är en annan viktig faktor för att en drogfri person skall kunna 

bygga upp en ny identitet. Med hjälp av de relationer och regler som en 

arbetsplats, skolmiljö eller hobby bjuder på ges denne möjlighet att lära in 

och lära om. På den nya arenan kan de både testa och stärka sin nya identitet 

(Kjellman 2003). Skårner (2001) skriver att identiteten hos en person som 

slutat med ett drogmissbruk är oerfaren och med denna oerfarenhet ska 

individen lära sig leva på ett annat sätt. Detta kan kopplas till vår studie 

utifrån att de där beskriver att de måste lära sig hur man för sig i den 

”vanliga världen”. Att gå från en missbrukstillvaro och in i den ”vanliga 

världen” är en stor förändring för personen. För att klara detta tvingas hon 

att förändra sig själv och sin syn på vem hon är. När en individ gör just detta 

är det, enligt Giddens (2007) själva grunden i identitetsbildandet.  

 

Personerna i vår studie anser själva att de till viss del alltid kommer att 

identifiera sig som missbrukare och är också måna om att deras tidigare 

kontakter känner att de inte tagit fullt avstånd från dem. Att det är på det här 

sättet kan höra samman med den dubbla identitet som Skårner (2001) 

berättar om. Hon beskriver hur svårt det är för individen att förhålla sig till 

sin dualistiska identitet vilket gör att hon inte riktigt hör hemma någonstans. 

Ett stort hinder för individerna att utveckla sin nya identitet enligt Eriksson 

och Ede (2004) är att deltagare i deras studie känner skam när de tittar 

tillbaka på vad de orsakat under sin aktiva missbrukstid. Detta är inget som 

vi känner igen från vårt resultat. Vår undersökning påvisar inte att de är 

stolta över sitt missbruksliv, men att det gett dem egenskaper och 

erfarenheter som är värdefulla för deras nya identitet. Alla våra 

intervjupersoner uppger att de är öppna med sitt tidigare liv. 

 

Våra intervjudeltagare lyfter någonting en negativ erfarenhet då de anser att 

bemötandet från andra ibland inte tillåter dem att förändras. Det finns en 

känsla och upplevelse av att omgivningen ibland har svårt att bemöta 

individen rättvist, menar de. Svårigheten i detta är enligt Hamrén och 

Johansson (2007) att personer i samhället tilldelas en viss roll med ett 

bestämt handlingsutrymme. I vår studie kan man se hur individen ibland 
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upplever att de blir bemötta utifrån den person som de var tidigare under sitt 

drogmissbruk och att de på grund av det liv de levt hindras från att bli 

behandlade som vem som helst. 
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Diskussion  

Eftersom vår undersökning baseras på våra intervjupersoners personliga 

berättelser har resultatet fått enbart deras perspektiv. Personernas berättelser 

är unika upplevelser. Hade vi till exempel intervjuat personens anhöriga 

skulle bilden förmodligen blivit annorlunda. Resultat hade på grund av detta 

troligtvis även sett annorlunda ut om vi hade utfört intervjuer med andra 

intervjupersoner. Olika individer har olika förutsättningar att hantera det 

som händer, de har olika uppfattning och de bedömer det som sker utifrån 

deras personliga erfarenheter. Med det följer att det som en person upplever 

kan vara helt främmande för någon annan. Vi anser också att det resultat 

som framkommit i vår studie måste ses utifrån den samhällsstruktur som 

råder idag. Om vi hade genomfört undersökningen för tjugo år sedan, eller 

om vi gör om den igen om tjugo år så skulle resultatet förmodligen bli ett 

annat.  

 

Den samhällsstruktur vi lever i, med politiskt styre, ekonomiska 

förutsättningar, ideal eller lagsystem utgör ramen för vad som anses som 

normalt. Det blir då också dessa faktorer som bedömningar görs utifrån. För 

vår målgrupp som ofta är beroende av det samhälleliga skyddssystemet har 

politik och samhällsekonomi en större betydelse än vad man annars tänker 

på. Råder det högkonjunktur finns det större ekonomiska förutsättningar för 

kommunerna att tillmötesgå individens behov i form av behandling och/eller 

eftervård. Under dessa förutsättningar blir inte gruppen lika illa sedd som då 

det motsatta gäller, vid en lågkonjunktur. Under tider med svårare 

ekonomiska förhållanden i landet är det de grupper i samhället som är 

beroende av samhällets skyddssystem som först blir varse att de kostar 

samhället pengar och ligger det till last. 

 

Vår egen förförståelse innan vi genomförde vår studie var att personer som 

slutar med droger kan känna att de är tvungna att flytta från det område eller 

den stad där de tidigare levt som aktiva drogmissbrukare. Vi tänkte oss att 

det kunde vara en förutsättning för individen att klara av att sluta med sitt 

missbruk och hade inte några antydningar om att det i så fall skedde på 

grund av feghet, eller att personen valde att flytta som en lätt lösning på 

problemet. Detta visade sig dock inte alls stämma med våra 

intervjupersoners uppfattning. För dem fanns detta behovet inte alls och 

ingen av dem hade heller övervägt möjligheten. Deras åsikt var att det inte 

går att flytta från problemet och att problemet främst måste hanteras inom 

personen som avslutar sitt drogmissbruk och därmed bryter med sitt tidigare 

umgänge. Detta har lärt oss om både saken i sig, men också kring hur fast 

man kan vara i sin föreställning när man tror något.  

 

En annan sak som vi, på samma sätt har fått omvärdera är vår förförståelse 

kring återfall. Vi diskuterade mycket kring detta inledningsvis och vår 

gemensamma uppfattning var att ett återfall är en del av processen och att 

personen i och med ett återfall på inget sätt är misslyckad eller bör ses som 

mindre motiverad för sin framtida drogfrihet. Våra intervjupersoners åsikt i 

saken var även här tvärt emot vår. Våra intervjupersoner hade alla kommit 

från ett digert missbruk och ingen av dem hade haft ett återfall. För dem 
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hade det varit avgörande för deras framgång att de inte hade haft ett återfall. 

Att det skulle vara så avgörande för individen var inte vad vi hade föreställt 

oss. Deras upplevelse i detta var tvådelad. Dels hade de aldrig fått den 

hjälpen från socialtjänsten som de nu fick om ett återfall funnits med i 

bilden och dels hade de själva inte haft samma styrka som vetskapen gav 

dem om att de inte misslyckats i ett återfall.  

 

Vi har under arbetes gång insett att denna grupp tydligt känner av att det 

existerar ett (ibland stort) avståndstagande till dem i samhället. De personer 

som vi träffat och intervjuat upplever att andra individer i samhället 

fortfarande, efter mer än tre års drogfrihet, är fördömande mot dem. Vår 

fundering kring detta berör frågor kring hur man egentligen ska vara för att 

kunna bli accepterad och vad samhället och andra medborgare kan kräva av 

individen? När en person lever som aktiv drogmissbrukare så är kravet och 

målet att han/hon ska sluta med missbruket. När de väl lyckas sluta förskjuts 

fokus och målen flyttas fram. De krav som istället ställs är att personen ska 

anpassa sig fullt ut efter den ”vanliga världen” med allt vad det innebär. Till 

exempel innebär en fullständig anpassning att man har ett arbete, eller att 

man är social på ett sätt som dessa inte ens vill bli. Man kan givetvis 

diskutera vad som är rimliga krav på individen och vi tycker nog att det 

ibland behöver finnas lite utrymme i samhället för andra sätt att leva på än 

det som anses ”normalt”. Man kan alltid resonera kring hur mycket man kan 

och bör kräva att någon kan anpassa sig och vem som egentligen ska sätta 

upp dessa mål?  

 

En annan viktig sak som framkommit är att det ofta saknas kunskap om 

missbruk, missbrukare och om deras livssituation. Vi har förstått att många 

anser att det finns brister i kunskaper som rör målgruppen. Denna okunskap 

kommer inte bara från samhället i sig med alla tillhörande fördomar, utan 

existerar även hos de som jobbar med målgruppen. Våra intervjupersoner 

har upplevt att många som arbetar med sociala problem, eller inom 

sjukvården inte förstår deras problematik och därmed deras behov. Vi har 

diskuterat om detta kan bero på att de professionella inte alltid har det 

engagemang som kanske krävs, eller om det helt enkelt kan bero på att 

målgruppen ibland anses som besvärlig att ha med att göra och att detta 

bidrar till att få professionella inom socialtjänst och sjukvården orkar 

engagera sig.  

 

För att de personer som ingår i målgruppen skall få rätt stöd, ett bra 

bemötande och förståelse krävs att de som arbetar med målgruppen har ett 

intresse och att de är engagerade i denna målgrupp. De som vi mött under 

vår studie har berättat att det varit viktigt att de har känt att exempelvis deras 

socialsekreterare har funnits till för dem. Det har varit viktigt för dem att de 

blivit lyssnade på och bemötta med respekt. En parallell till detta är 

individens behov av att känna hur deras socialsekreterare i första hand har 

arbetat för deras skull. Socialsekreterarens arbetssituation är dock komplex. 

De har klientens behov på ena sidan och på andra sidan befinner sig lagar, 

regler och direktiv. Att göra en rättvis bedömning för individen är en 

komplicerad balansgång då organisatoriska hinder kan ligga i vägen. Ändå 
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framhåller våra intervjupersoner och vi med dem, att det är för klienten som 

socialsekreteraren främst bör arbetar.  

 

I resultatet av vår studie kan man ibland se en kritisk ton mot samhället eller 

socialtjänsten. Vi tror att kritiken kommer från dåliga erfarenheter och 

personliga upplevelser. Kanske är behandlingen bra utifrån den arbetsmetod 

som används. Kanske är också den aktuella socialarbetaren kompetent på 

sitt område och har adekvat utbildning för sina arbetsuppgifter. Ändå tänker 

vi att det egentligen inte spelar någon roll hur bra utbildad 

socialsekreteraren är eller hur väl behandlingen fungerar utifrån dess 

teoretiska utgångspunkt. Känner inte individen att denne bemöts med 

respekt och utifrån den person den är, blir insatserna verkningslösa. De som 

arbetar professionellt behöver ha insikt om att personen inte är ett problem i 

sig.   

 

Vi anser att det inte finns personer som med själ och hjärta valt ett liv som 

missbrukare och är av den åsikten att de därmed inte bör straffas så hårt från 

samhällets sida. Alla våra intervjupersoner påpekar att om de haft möjlighet 

skulle de valt en annan väg i livet. Våra intervjupersoner har alla berört den 

svåra frågan hur samhället ska hantera de som inte vill eller inte kan sluta. 

Här framkom en diskussion kring de individer som faktiskt inte går att 

hjälpa. Man kan fråga om det bästa alternativet för dem är att se till att de 

har ett värdigt liv, trots missbruket. De behöver ju, som alla andra, en bostad 

och kanske även en sysselsättning, utifrån sin förmåga. Våra 

intervjupersoner berättar att individen inte är i mindre behov av stöd från 

socialtjänsten trots att de kanske aldrig kommer att leva drogfritt eller 

nyktert. Kanske behöver kommunens missbrukshandläggare arbeta lite mer 

uppsökande med dessa personer för att förvissa sig om att de har en dräglig 

levnadsstandard. När det gäller behovet av behandling för den här gruppen 

var våra intervjupersoner eniga om att det inte är meningsfullt att skicka 

iväg en av dessa kroniker på behandling. De varken kan, eller vill. Att satsa 

på unga individer eller de som verkligen vill är ett bättre sätt för 

kommunerna att använda sina ekonomiska resurser på.  

 

Vi vill också ta tillfället att diskutera betydelsen av en meningsfull 

sysselsättning för de personer som avslutat sitt missbruk. En sysselsättning 

av något slag har en avgörande betydelse för förändringen. Den hjälper 

personen på flera plan i den nya drogfria vardagen. Paradoxen i detta är att 

individen har behov av någonting som redan är en bristvara i Sverige. 

Vilken möjlighet har en före detta narkoman när han/hon kommer in på 

arbetsförmedlingen? Arbetslösheten är hög och konkurrensen för denna 

grupp delas (om man bortser från den stora massan arbetslösa) förmodligen 

med alla de sjukskrivna som av Försäkringskassan anses friska nog att ha en 

arbetsförmåga. För vår målgrupp skulle ett arbete eller annan sysselsättning 

i någon form vara ovärderlig för individens anpassning till det ”vanliga 

livet”. Frågan man kan ställa sig gäller den tidigare paradox där individens 

behov och ansvar kontra samhällets ansvar och krav på individen blir en 

ekvation som inte går att lösa.  
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I vårt resultat har det framkommit olika faktorer som har stor påverkan på 

förändringen. Vi tänker oss att var och en av dessa faktorer i sig inte har en 

avgörande betydelse, men att de gemensamt och i olika kombinationer 

påverkar förändringen positivt. Vi menar till exempel att ett en person som 

har tillgång till ett fungerande nätverk inte enbart och pågrund av det  klarar 

av sin drogfria vardag. Vi menar att det är en kombination av faktorer som 

få det att fungera för individen.  

 

När vi genomförde våra intervjuer berättade våra intervjupersoner att vårt 

valda perspektiv är något som de själva känner är betydelsefullt att lyfta 

fram.  De berättade att de själva saknat ett intresse någonstans ifrån, som 

berör denna aspekt. Det vill säga tiden efter brytpunkten. De berättar att det 

inte finns några större svårigheter i att bryta med drogmissbruket och hålla 

sig drogfria så länge man befinner sig i behandling. Den svåra och kritiska 

perioden börjar när man kommer hem. När personen kommer tillbaka hem 

efter avslutad behandling (oavsett hur lång den varat) börjar den verkliga 

prövningen för personen. Nu ska de upprätta en fungerande vardag i ett 

samhälle som de inte känner till eller har kunskap om. Därför ansåg våra 

intervjupersoner att det som vi berört i denna studie fyller en viktig 

funktion. Utifrån deras berättelser och vad de delat med sig till oss skulle vi 

därför vilja uppmuntra till fortsatta och/eller vidare studier kring just den här 

kritiska perioden av förändringen för denna målgrupp. Målgruppen skulle 

bli hjälpt av att öka förståelsen för deras svårigheter under deras mest 

kritiska tid de första två åren, med start från den tidpunkt då de börjar att 

upprätta en fungerande vardag som drogfria i sin hemmiljö.  
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Bilaga 1. 

 

 

Hej! 
Vi skriver till er med förhoppning om att få hjälp med att komma i kontakt 

med personer som missbrukat narkotika och lyckats bryta och som idag 

lever nyktert.  

 

Vi heter Caroline Ekeberg och Frida Ekeroth. Vi går sista terminen på 

Socionomprogrammet på Karlstads universitet. Under höstterminen ska vi skriva 

vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om vilka faktorer som möjliggör och 

underlättar för en missbrukare av att byta livsstil. Vi ska genomföra enskilda 

intervjuer med personer som haft ett narkotikamissbruk och nu lever nyktra sedan 

minst två år tillbaka. Platsen för intervjun kommer att bestämmas i samråd med 

informanten med hänsyn till önskemål av plats. Vi räknar med att intervjun tar en 

till två timmar. Allt material behandlas konfidentiellt med full anonymitet för 

intervjupersonerna.   

 

Om ni känner till någon som kan vara aktuell för vår studie skulle vi uppskatta om 

ni ville vidareförmedla vår förfrågan om att delta i vår studie.  

Ni kan kontakta oss via mail med kontaktuppgifter på personer som vi sedan 

kontaktar via telefon för vidare information. De informanter som själva vill ta 

kontakt är självklart välkomna att höra av sig. Maila oss på   

XXX@student.kau.se eller XXX100@student.kau.se  

 

Även om ni inte har möjlighet att själva hjälpa oss komma i kotakt med 

informanter kanske ni kan återkomma med förslag dit vi kan vända oss.  

 

 

Stort tack för er hjälp! 

Caroline Ekeberg 

Frida Ekeroth 
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Bilaga 2. 

 

INTERVJUGUIDE 

 

 

 reBätta lite om dig själv? 

 

 Hur gjorde du för att bryta? 

 

 Vad upplever du som positivt med att ändra livsstil? 

 

 Vad upplever du som negativt med att ändra livsstil? 

 

 Vilka svårigheter har du stött på?  

 

 Hur har du löst de situationerna? 

 

 Finns det svårigheter som du stött på där andra kunde ha hjälpt till för att 

underlätta för dig? 

 

 Finns det människor som varit betydelsefulla för din nuvarande situation?  

 

 Kan du beskriva vilka nödvändiga förändringarna som du har varit 

tvungen att göra i ditt liv? 

 

 Hur har detta bemötts? 

 

 Nämn de tre mest avgörande saker som gjort att det har gått bra. 

 

 På vilka områden har du utvecklats som person?  

 

 Vilken syn har du på dig själv som person idag? 

 

 Är det någonting som du vill skicka med oss inför vår kommande 

yrkesroll? 

  

 
 

 
 


