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Sammanfattning 
 
Uppsatsen är en induktiv kvalitativ studie som baseras på sex intervjuer med personer som har 
egen erfarenhet av livet med missbruksproblematik. Intervjuerna har genomförts med en 
intervjuguide som ram för att hålla frågorna så öppna som möjligt. Intervjumaterialet har 
bearbetats genom tematisk analys. Syftet med studien är att beskriva och få ökad förståelse 
om hur vardagen kan se ut för individer med missbruk av berusningssubstanser. Vardagslivet 
för en individ som missbrukar dagligen ser inte ut som en vanlig lönearbetares. Det är inte 
samma villkor då en missbrukare hela tiden jagar för att få tillgång till droger och pengar för 
att finansiera sitt missbruk. Det centrala i en missbrukares tillvaro är hans drog och allt kretsar 
runt den. Att ha ett aktivt missbruk kan innebära en heltidssysselsättning. När en person blir 
drogfri så finns helt plötsligt en massa tid som individen inte vet vad den ska göra med. 
Vardagen upplevs då trist, ensam och det är en förvirring i identiteten. Inom 
missbrukskretsarna har personen haft ett umgänge och kunskap om de sociala koder som styrt 
detta. Att sluta ta droger innebär inte att bli fri från det sug som drogen har.  
 
Vår förhoppning är att denna studie kan hjälpa människor att förstå hur vardagen ter sig för 
personer med missbruksproblematik. 
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Abstract 
 
The essay is an inductive, qualitative study based on six interviews with people who have 
personal experience of life with drug abuse problems. The interviews have been conducted 
with an interview guide used as a framework in order to keep the questions as open as 
possible. The data collected in the interviews have been processed through thematic analysis. 
The aim of the study is to describe and gain understanding of how the everyday life can look 
to an individual abusing intoxication substances. The life of a person abusing drugs on a daily 
bases does not look like the one of an average worker. They do not share the same conditions, 
as an addict is constantly on the hunt to acquire drugs and money to finance the addiction. 
The drug can be central in an addict’s existence and everything circles around it; being an 
addict can be a fulltime job. When a person becomes drug-free, there are suddenly great 
amounts of time, which the person has no idea how to fill. The everyday life is then perceived 
as dull, lonely, and with confusion in the identity. Within the addict community, the person 
has had social relations and knowledge of the social codes controlling the community. To stop 
taking drugs does not only entail breaking free from the cravings of the drug itself. 
 
We hope that this study can help people comprehend the everyday life of a person with drug 
abuse problems.  
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”Jag menar nu är det ett taskigt läge. Jag var och köpte 
en Haglöfs ryggsäck för 40 spänn fin som fan. Pengar på 
fickan, det är sol och det var inte längesedan jag köpte 
nya skor, och de måste ju provas, och väskan måste ju 
testas. Pengar har jag, och solen skiner. Jag menar ni hör 
själva. Det finns ingen anledning att sitta här och vara 
nykter.” (Respondent) 

 

1 Inledning 

1.2 Presentation 
Vi är två studenter, Katja Glaas och Fredrik Hein, som läser på socialomsorgsvetenskapliga 
programmet vid Karlstad universitet. I denna utbildning ingår att skriva en uppsats på C-nivå. 
I denna uppsats har vi genom den kunskap vi fått på programmet och av tidigare erfarenheter 
valt att skriva inom området som rör missbruksproblematik.  
 

1.3 Problemområde 
Varje människa har ett vardagsliv som består av rutiner, sociala samspel och strävan efter att 
klara sin vardagliga försörjning. Det är en evig strävan efter att få allt att gå runt med arbete, 
barn, städa, diska och hinna odla sina fritidsintressen och att få till stånd en social samvaro 
med nära och kära. Detta görs oftast utan vidare reflektion och det man kallar vardag bara 
rullar på. Att klara alla dessa ”måsten” och göromål är något som bara görs för de flesta 
människor. Under vår utbildning har vi fått läsa om individer som har olika former av 
funktionshinder, och ett sådant kan vara att ha ett missbruk av såväl narkotika som alkohol. Vi 
är båda intresserade av och vill få ökad förståelse hur livet ser ut hur för människor som har 
denna problematik som en del av sitt dagliga liv. 
 

2 Syfte & Frågeställning 
Vårt syfte med studien är att beskriva och ge ökad förståelse för hur en missbrukares vardag 
kan se ut utifrån individers egna upplevda erfarenheter med aktivt missbruk av såväl narkotika 
som alkohol. 
 
* Hur kan vardagen se ut för individer med missbruk av berusningssubstanser? 
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3 Begreppsdefinitioner 
 
Missbruk 
Ett osunt nyttjande av berusningssubstanser såsom alkohol eller narkotika. 
 
Vardag 
Det som sker var dag i människans normala, praktiska och personliga verklighet. 
 
Droger 
I denna uppsats benämner både alkohol och narkotika med begreppet droger, när vi talar om 
ett missbruk. 
 
ANA 
Avdelningen för Narkotika och Alkohol vid Karlstad socialtjänst. 
 
WHO 
World Health Organization, Världshälsoorganisationen  
 
DSM IV 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders): 
Den senaste versionen av DSM utkom 1994 och det var då den fjärde, därav DSM IV. Dessa 
diagnoskriterier ges ut av det amerikanska psykiatriska sällskapet och används främst inom 
psykiatrin (Johansson & Wirbing, 2005). (Se bilaga 1) 
 
ICD-10 
(International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death): 
Diagnoskriterier utgivna av WHO (World Health Organization) för att fastställa skadligt bruk 
eller ett beroende (Johansson & Wirbing, 2005). (Se bilaga 2) 
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4 Bakgrund 
I denna del av uppsatsen ger vi en beskrivning av missbruk ur ett historiskt perspektiv och ger 
en redovisning för de olika preparat som missbrukas. Vi beskriver även hur vardagen 
uppfattas i det svenska samhället. Vi anser det vara relevant att göra dessa beskrivningar om 
missbruk och vardag för att läsaren ska få en större inblick i ämnet. 
 

4.1 Vardag 
Begreppet vardagsliv har idag en teoretisk tyngd vilket kräver reflektion vid användandet av 
begreppet. Det är dock inte länge sedan vardagsliv användes på ett allmänt sätt där det var ett 
mått på hur saker och ting fortgick i vardagslivet (Hviid Jacobsen & Kristiansen, 2005).  
Vardagsbegreppet uppkom i samband med invandringen till Chicago i början av 1900-talet 
och framåt. Det var då sociologer som intresserade för de fenomen som uppstod i de olika 
invandringsgrupperna såsom sociala problem och kulturella grupperingar (Jörgensen, 2005). 
Hviid Jacobsen & Kristiansen (2005) refererar till kultur sociologen Birte Bech – Jörgensen 
där hon beskriver begreppet vardagsliv 

 
”det liv, vi lever, opretholder og fornyer, genskaber og 
omskaber hver dag” (a.a.:12). 

 
Enligt Löfgren (1988) är den vardagsbild som sociologerna gav på 1950-talet i dagens 
vardagsdefinition svårfångad. Det som beskrivs då är snarare statistik och vardagen utifrån 
makronivå. Vad som verkligen skedde på individnivå med de bestyr som livet består av finns 
inte att finna i 1950-talets sociologiska forskning. Detta har dock kommit att förändras och 
trenden som varit under 1980-talet är att 
 

”Vardagsbegreppet har kommit att stå för något mer än 
motsats till helg eller rutin.” (a.a.:62). 

 
Löfgren (1988) poängterar att vardagen är det som sker var dag men att detta inte innebär en 
grå lunk utan något som ständigt är i förändring och alltid närvarande. Vidare nämns att 
vardagen inte enbart är existerande för den lilla människan utan är något som finns på alla 
nivåer i samhället trots att det lätt glöms bort och det som associeras med ordet vardag är 
vissa grupper som anses leva mer vardagsnära än andra, till exempel kvinnor i förhållande till 
män. 
 
Vi har valt att definiera vardag utifrån Nyqvist Cech (1998) begrepp vardagsverklighet. Hon 
beskriver vardagsverkligheten som den strukturerade, organiserade vardagen, som innefattar 
arbetstid, fritid, osv. Vi vill även ta med begreppet livsvärld som hon beskriver som en del av 
människors normala, personliga och praktiska verklighet (a.a.). Sammanställer man 
vardagsverklighet med livsvärld blir det enligt vår uppfattning såsom Löfgren (1988) 
benämner vardags begreppet. 
 

”…i betydelsen alldaglighet: det som sker var- dag och på 
detta sätt väver samman vår livsvärld…” (a.a.:63) 
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Vår syn på vardag är alltså det som sker var dag i människans normala, praktiska och 
personliga verklighet. 
 

4.2 Missbruk 
Berusningsmedel har funnits i alla tider och i olika typer av kulturer. I norden drack man förr i 
tiden mjöd som var en ölliknande dryck. Alkoholvanorna tog ett större steg under medeltiden 
när man upptäckte att man kunna göra brännvin av säd. Bruket av brännvin resulterade till ett 
mer ökat alkoholintag som i sin tur ledde till alkoholmissbruk (Göthson & Karlström, 1991). 
  
Under 1800-talet ökade missbruket så pass att det blev ett stort socialt problem. Missbruk av 
beroendeframkallande medel bidrog ofta till olika typer av sociala problem såsom att sköta 
arbete, skola eller problem med familjerelationer (Göthson & Karlström, 1991).  
 
På 1950-talets mitt började amfetamin och centralstimulerande medel spridas olagligt hos 
kriminella samt vissa ungdomsgäng. Under 1960-talet ökade antalet nya missbrukare och stod 
på sin topp in på 1970-talet. Det var framför allt de internationella influenserna som gjorde att 
många ungdomsgäng experimenterade med droger och framför allt då cannabis. Under 1980 
minskade antalet nyrekryterade missbrukare och dessa siffror har fortsatt ligga lågt in på 
1990-talet. Antalet tunga drogmissbrukare har dock inte följt trenden, det har snarare skett en 
viss ökning från 1970-talet och de kommande 20 åren. Under 1990-talet skedde en ökning av 
införseln av amfetamin och heroin. Detta har lett till att det tunga missbruket tycks ha ökat. 
Även experimentellt bruk tycks ha fått ett uppsving, det kan vara beroende på det allt större 
utbudet av syntetiskt framställda preparat, såsom ecstasy och andra ”partydroger”. Allt fler 
ungdomar verkade ha positiva attityder till droger under mitten och slutet av 1990-talet 
(Olsson, 1997). 
 
Svensson (2000) skriver med hänvisning till sociologen Sven-Åke Lindgren (1993) att när 
narkotikan etablerades som ett socialt problem på 1960-talet tänkte man inte på följderna av 
narkotikamissbruket, såsom dess omfattning och skadeverkningar. Istället klassificerade man 
narkotikafrågan som ett ungdomsproblem som då var kopplat till kriminella och asociala 
ungdomar som levde i ett moraliskt förfall. Efter det har svensk narkotikapolitik haft i 
huvudsyfte att jobba med preventions inrikta arbete med fokus på ungdomar. 
 
WHO hävdar att efterfrågan på narkotika är så stor att det nästan är den största varan i 
världshandeln, det är bara vapen som ligger före. Narkotika är väldigt skadligt för 
människokroppen och kan leda till döden. Samtidigt ger narkotikan lyckoupplevelser, 
smärtlindring och en känsla av styrka. I dagens Sverige är det regeringen som bestämmer 
vilka preparat som ska klassas som narkotika, detta styrs genom narkotikalagstiftningen, och 
det innebär att all kontakt med narkotika är kriminell, även den narkotika som finns i kroppen 
hos någon som är påverkad. Den svenska narkotika politiken gör ingen skillnad på ”lätta” 
eller ”tunga” droger. I en del andra länder till exempel Holland finns coffeehouses där det går 
att köpa cannabis, vilket räknas till ”lätta doger” (soft drugs). Detta är för att de vill i sin 
politik skilja mellan ”lätta och tunga droger” (soft and hard drugs) (Svensson 2000). 
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Att ha ett missbruk diagnostiseras eller klassificeras i Sverige med diagnoskriterierna  
DSM-IV eller ICD-10 (Se bilaga 1,2). Dessa kriterier stämmer i nuläget ganska bra överens. 
ICD-10 skiljer dock på beroende och skadligt bruk, medan DSM-IV använder beroende och 
missbruk. All hantering av narkotika klassificeras dock som missbruk i Sverige eftersom det 
enligt svensk lagstiftning är förbjudet att inneha eller bruka narkotika. Ett missbruk kan 
innebära användning av såväl alkohol som narkotika och andra substanser såsom till exempel 
läkemedel med beroendeframkallande effekt (Johansson & Wirbing, 2005). 
 
Vi väljer i denna uppsats att benämna allt bruk av narkotika såväl sporadiskt som ett beroende 
med missbruk. När det gäller alkohol krävs ett skadligt bruk eller missbruk enligt 
diagnoskriterierna ICD-10 och DSM-IV (se bilaga 1,2). Ett missbruk kan även vara ett 
nyttjande av både narkotika och alkohol, det är då ett blandmissbruk. Det är dock med fokus 
på individer med bruk som liknar beroendeproblematik som vår studie har gjorts. Att vi 
använder benämningen missbruk och missbrukare har vi valt då det är de begrepp som 
används i det alldagliga språkbruket. Det är även vad de respondenter vi mött använt själva 
som benämning på sitt tillstånd. 
 

5 Droger & alkohol 

5.1 Cannabis 
Cannabis är en tålig växt som odlats tusentals år runt om i världen. Växtens blad och blommor 
skyddas av en kåda. I cannabis finns ett ämne som heter THC. Det är det som ger 
drogpåverkan och har en beroendeframkallande effekt. Styrkan på växtens THC varierar 
beroende på var växten har odlats samt vilken ursprungs art som växten är ifrån. Cannabis är 
ett samlingsnamn för marijuana och hasch. Hasch utvinns av kådan från honblomman och 
bladens topp som sedan pressas samman till mörkliknande kakor. Dessa kakor blandas med 
tobak och röks i cigaretter eller pipa. Marijuana är växtens blommor och blad, vilka torkas för 
att sedan rökas (Nordegren & Tunving, 1997). 
 
Cannabis är efter alkoholen den vanligaste drogen såväl hos den experimentella brukaren som 
hos den som har ett tungt narkotikamissbruk med en annan drog som huvuddrog. På slutet av 
1970-talet ökade antalet domar som var relaterade till cannabishanteringen och de nådde sin 
topp i början av 1980-talet. Från 1983 och fram till 1996 minskade domar relaterade till 
cannabishantering. Men under 2003 ökade de igen till rekordnivåer. Detta överrensstämmer 
med trenderna av experimentellt narkotikabruk, vilket syns i polisens och tullens 
beslagtagningsregister. I och med att konsumtionen av cannabis har ökat har detta lett till att 
priset på cannabis ute på gatan har fallit kraftigt enligt CAN (2005). 

5.2 Amfetamin 
Första gången amfetamin framställdes var 1887. Amfetamin användes från början som ett 
läkemedel främst för att motverka nästäppa vid förkylning samt att väcka upp patienter med 
sömnmedelsförgiftning. Under andra världskriget fick amfetaminet sitt stora genombrott. 
Amfetaminet användes då till att öka soldaternas prestationsförmåga. Läkemedelsindustrin 
tog fasta på detta och lanserade amfetaminet som ett uppiggande- och bantningsmedel 
(Nordegren & Tunving, 1997). 
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1943 ökade bruket av amfetamin bland studenter för att bota bakfylla och öka 
studiemotivationen. En attitydförändring kom på 1950-talet i Stockholm då man såg 
konsekvenserna i vissa grupper. Man började då injicera amfetaminet för att få en mer ökad 
effekt och många blev beroende och fast i ett missbruk (Nordegren & Tunving, 1997). 
 
Om man jämför Sverige med övriga Europa under 1990-talet så hade Sverige mer omfattande 
problem med intravenöst bruk av amfetamin. I Danmark hade detta bruk av amfetamin ett 
eget namn, den ”svenska sjukan”. Amfetamin florerar runt kriminella gäng enligt Nordegren 
& Tunving (1997). 
 
Amfetamin kan brukas på flertalet olika sätt. Det kan drickas, ätas, sniffas, eller injiceras. 
Amfetaminet har en effekt på drygt sex timmar. Det går sakta ut ur kroppen och orsakar 
därför inga plötsliga abstinenssymtom. För att avgiftas från ett amfetaminmissbruk krävs det i 
regel enbart sömn, amfetaministen har i regel varit vaken under en längre tid, då amfetamin 
påverkar sömnbehovet. Om personen är kraftigt påverkad och lider av psykiska besvär kan 
neuroleptika ges i mindre doser. Den permanenta behandlingen sker bäst inom familjevården 
eller på ett behandlingshem (Nordegren & Tunving, 1997). 
 

5.3 Opiater (heroin)  
Den första dokumenterade användningen av opium återfinns redan hos de gamla egypterna 
för 5000år sedan. Opium användes då som läkemedel. Under historiens tid har opiater använts 
mot ormbett, hosta, smärtstillande, urinbesvär och annat. I Europa blev opiumrökning känt 
redan i början av 1500-talet. Under 1600-talet uppmärksammades opiumrökning som ett 
socialt problem, då främst i Kina (Nordegren & Tunving, 1997). 
 
På 1800-talet upptäckte kemister att ur råopium kunde det framställas morfin. När 
injektionssprutan upptäcktes 1856 blev missbruket av opium allt tyngre missbruk eftersom 
man då kunde injicera morfinet i intravenöst (direkt i blodomloppet). Innan injektionssprutan 
upptäcktes var rökning det dominerande sättet att nyttja opiater (Nordegren & Tunving, 
1997).  
 
I början av 1900-talet var opiatmissbruket utbrett internationellt. Det slöts då ett avtal mellan 
flertalet länder där opium hanteringen skulle regleras. Detta för att få möjlighet att begränsa 
användning av opium inom missbruks kretsar (Nordegren & Tunving, 1997). 
 
Opiater kan konsumeras genom att rökas, sniffas eller injiceras. Hos en missbrukare kan 
preparatets dosering vara upp till ett par gram om dagen (Nordegren & Tunving, 1997).  
I Sverige dominerade opiatmissbruket under 1960-talet. Priserna på heroin har sjunkigt med 
66 % sedan 1988, samtidigt som beslag på heroin har ökat. Detta är tecken på att det är bra 
tillgång på heroin enligt CAN (2005). 
 

5.4 Alkohol 
Historisk sett är alkoholen människans äldsta berusningsmedel. Alkohol har inte klassificerats 
som narkotika utan har istället setts som livsmedel. På 1800-talet uppkom den första svenska 
alkoholpolitik i modern tid. Under denna tid var brännvinsdrickandet väldigt omfattande. 
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Detta medförde att alkoholfrågan blev en allt viktigare fråga för den sociala och politiska 
debatten. Under 1830-talet kom landets första nykterhetsförening. 1860 beslöt riksdagen att 
förbjuda husbehovsbränning (Nordegren & Tunving, 1997). Nykterhetsrörelsen fick allt mer 
inflytande i slutet av 1800-talet. Under denna tid började industrialiseringen framväxt och 
detta ställde större krav på den enskilda arbetaren eftersom maskinerna blev allt mer 
avancerade. I anslutning med storstrejken 1909 infördes ett tillfälligt alkoholförbud vilket 
medförde att brottsligheten minskade och förbudet gav goda effekter på hälsan. 
 
Riksdagen beslöt 1977 att ”begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen” 
(Nordegren & Tunving, 1997:31). Under denna tid förbjöds mellanölsförsäljningen i 
livsmedelsbutiker. 1997 beslutade EG-domstolen att det svenska systembolaget får fortsätta 
med sitt detaljhandlingsmonopol. 1999 avskaffade man taxfree på alkoholhaltiga drycker 
inom EU. Från maj 2003 gjordes det en ändring i alkohollagen som tillåter marknadsföring av 
alkohol i svenska tidningar, kravet är att den alkoholhaltiga drycken inte får överstiga  
15 volymprocent enligt CAN (2005). 
 
Alkohol är i Sverige socialt accepterat och det nyttjas av människor utan att det är ett 
missbruk eller beroende. Johansson & Wirbing (2005) nämner dock siffrorna att det i Sverige 
idag finns 800 000 till 900 000 människor som har problem med alkohol varav 500 000 har ett 
riskbeteende med sin konsumtion av alkohol. Ett riskbeteende kan innebära att nyttja 
alkoholen för att få en gemenskap, känna ångest- smärtlindring och avslappning. Syftet med 
konsumtionen är att uppnå berusning och de effekter som brukaren anser vara positiva med 
den (a.a.). 
 

5.5 Varför blir man missbrukare 
Att precist ge en förklaring till varför en människa går in i ett missbruk går inte. Varje 
människa har sin egen väg in i missbruket. Det finns dock faktorer som kan spela roll för 
inträdet i missbruk, det kan vara allt ifrån levnadsförhållanden, psykiska sjukdomar som 
tillgång till droger (Göthson & Karlström, 1991). 
 
De orsaksförklaringar som finns till varför någon börjar med ett alkohol- eller 
narkotikamissbruk varierar, några av dessa är: 
 
• Ärftliga faktorer ”Fysiologiska” - forskningen fokuserar på de biologiska faktorerna. I 

denna teori ses missbruket som ärftligt, det är genetiskt betingat, och orsaksförklaringen 
ligger i att det finns signalsubstanser i hjärnan som gör att en del fastnar i ett narkotika- 
eller alkoholberoende. Denna teori har stärkts under senare år.  

• Individuella faktorer ”Psykologiska” - drogen (preparatet) kan användas som 
självmedicinering eller experimentellt bruk som eskalerar till missbruk. Inom psykologin 
kan det fokuseras på om missbruket kan bero på något ifrån barndomen eller 
känslomässiga förhållanden hos individen. 

• Närmiljö ”Sociala” – utgångspunkten i dessa teorier ligger i miljön runt individen som 
har ett missbruk. Inom sociologiska miljöteorier försöker man se ett samband mellan olika 
samhällsklasser beroende på ekonomi eller klasskillnader  
(Olsson, 2000). 
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6 Litteraturgenomgång 

6.1 Syften med konsumtion av droger 
Ted Goldberg (2005) skriver om förklaringar till varför individer brukar droger. Han menar 
att den vanligaste orsaken är att ett beroende uppstår och individerna är då ”kemiskt styrd”. 
Detta är dock inte tillräckligt när man vill förstå varför någon börjar med droger. En orsak kan 
då vara att individen tar en drog för att finna en upplevelse som den anser vara värdefull. 
Vidare menar Goldberg (a.a.) att det finns brukare som använder droger i huvudsyfte till att få 
upplevelser som är nya. De missbrukare som Goldberg (a.a.) benämner som ”problematiska 
konsumenter” har olika drag av självdestruktivitet i sitt beteende och detta skulle kunna vara 
en orsak till varför de accepterar de baksidor som ett missbruk för med sig. Han menar att i 
grunden till det självdestruktiva beteendet ligger hos individen ett självförakt som gör att 
individen accepterar och kanske rentav strävar efter att leva med de negativa konsekvenser ett 
missbruk kan ge. Exempel på självdestruktivitet kan vara att injicera med en trubbig nål i 
redan trasig, infekterad hud, att ta vatten till att blanda amfetamin eller heroin med ur en 
toalett fast det finns ett handfat bredvid.  
 
Att vara missbrukare eller med Goldbergs (2005) benämning ”problematisk konsument” 
innebär inte enbart att nyttja droger utan att ta till sig en livsvärld, där drogerna och andra 
drogbrukare finns. 
 

6.2 Stämplingsteori 
Stämplingsteorin frågar inte varför en människa avviker i sitt beteende utan vad det är som 
ger upphov till just det beteendet. De värderingar och beteenden som flest människor i en 
grupp eller ett samhälle har, räknas inom den gruppen som ”normalt”, det är normbildande. 
Personer som avviker från det normala blir avvikande från normen. På det sättet blir den 
avvikande gruppen stämplade som avvikande mot det ”normala”. Om den utpekade individen 
eller gruppen gång på gång får höra samma sak leder detta till en självuppfylld profetia och ett 
utanförskap. Som i sin tur leder till att människan definierar sig som avvikande från det 
”normala”, den primära gruppen, och söker sig till likasinnade så som i det här fallet, 
missbrukarkulturen. På så sätt blir det svårare att leva ett vanligt liv och att i vid ett avslutat 
missbruk åter se sig som en del av den primära, den ”normala” gruppen (Angelöw & Jonsson, 
2000 samt Olsson, 2000). 
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6.3 Stigma 
Angelöw & Jonsson (2000) beskriver stigmatisering med hänvisning till Goffman som delar 
in stigmatisering i tre kategorier. 

• Kroppsliga missbildningar av olika slag. 
• Olika fläckar på den personliga karaktären såsom psykiska rubbningar, 

fängelsevistelse, underliga böjelser, alkoholism, homosexuallitet, arbetslöshet, 
självmordsförsök. 

• Stambetingade stigman, såsom ras, nation och religion. Dessa stigman kan förmedlas 
från generation till generation och i lika mån drabba alla medlemmar i en familj 
(a.a.:158). 

Att vara stigmatiserad innebär att en individ blir sammankopplad med den avvikande och 
misskrediterande egenskap som är det som ligger till grund för stigmatiseringen. Individen ses 
per automatik stå utanför den allmänna gemenskapen och tillhör en grupp individer med 
liknade personlighetsdrag. Detta medför att bemötandet från allmänheten blir anpassat 
beroende på vilket stigma personen är tillskrivet (Angelöw & Jonsson, 2000). 
 
 

7 Tidigare forskning  
I denna del redogörs för den tidigare forskning vi funnit angående vardag i missbruk. Vi har 
sökt i flertalet databaser utan att finna forskning som vi ansett ha betydelse för vår uppsats. 
Det vi funnit har varit generellt om missbruk, att finna forskning om vardagsbegreppet 
sammankopplat med missbruket har för oss varit svårt. 
 

7.1 Ingrid Lander – Den flygande maran 
Lander (2003) har under två och ett halvt års tid följt åtta kvinnor med narkotikabruk i 
Stockholm. Lander (a.a.) har valt att göra sin studie utifrån att det finns få liknande studier om 
just kvinnors situation i narkotika världen. Kvinnorna har olika drogbruk och en spännvidd i 
ålder från 22 år upp till 60 år vid studiens genomförande. Det som studerats är kvinnornas 
handlingsutrymme utifrån den position de befinner sig i och vilka förutsättningar som de haft 
från början. Det centrala i studiens genomförande har varit:  
 

”… mötet mellan människor och att utifrån det mötet 
fånga kvinnornas bild av sig själva, sina liv och sin 
omgivning.” (Lander, 2003:91) 

 
Det som stått i fokus under fältarbetets tid är kvinnornas syn på sig själva som kvinnor och 
narkotikabrukare. Ett av huvudsyftena med studien var att sätta in kvinnornas liv och 
levnadsförhållanden i ett större samhälleligt sammanhang, att visa hur deras sociala position 
påverkade deras handlingsutrymmen. Deras liv och levnadsförhållanden betraktas som ett 
resultat av en social exkluderingsprocess som hänger samman med avvikelse och 
genuskonstruktioner (Lander, 2003). 
 
Lander (2003) skriver om kvinnornas ”självuppfyllande profetia”, i att behandlas som 
avvikande och ibland mindre vetande. Att inte vara duglig som kvinna i det ”normala”. 
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Vidare belyses skillnaden inom drogvärlden, att det är olika förutsättningar och 
handlingsmönster som är aktuella dels beroende på ålder, men främst beroende på vilken 
huvuddrog det handlar om. Det framstår som om det är mer socialt och en större kompisanda 
inom amfetaminvärlden än om man brukar heroin, där det enda man kan lita på är att alla är 
ute efter att blåsa en och det är endast drogen som är det viktiga. Att vara heroinist innebär en 
ständig press och ett jagande efter pengar till nästa fix. Går man på tjack så verkar det som om 
man lever mer i nuet och tar dagen som den kommer.  
Det är en mer ”det ordnar sig attityd” och det verkar som om det finns en gemenskap och man 
delar med sig av både droger och grejer. Det finns en byteshandel som inte finns i heroinistens 
värld (Lander, 2003).  
 
Lander (2003) vill med sin studie påvisa att dessa kvinnor blir utsatta för stigmatisering och 
exkludering i dubbel bemärkelse, dels genom att vara missbrukare men även genom att vara 
avvikande som kvinnor. 
 

7.2 Bengt Svensson – Pundare, jonkare och andra, samt 
Narkotikahjulet 
Svensson (1996) skriver om vardagslivets rutiner när man missbrukar narkotika. Att vara 
narkoman innebär att vardagen ter sig annorlunda gentemot människor som inte brukar 
narkotika. Rutinerna skiljer sig och det är i allmänhet stor skillnad och en oförutsägbarhet från 
den ena dagen till den andra. Denna oförutsägbarhet kan till exempel ligga i tillgång på 
pengar, droger och de känslor som följer med nyttjandet av narkotika såsom påtändning - 
avtändning, aktivitet – passivitet, eufori – depression. Det faktum att kriminalitet är en del av 
vardagen ger en ostabil tillvaro. Svensson (1996) menar att en narkomans tillvaro förändras i 
större utsträckning än en vanlig lönearbetares.  
 
Svensson (1996) tar upp den ekonomiska aspekten, han ser att prioriteringen är att lägga 
pengar på droger vilket gör att det inte finns utrymme för så mycket annat. Införskaffandet av 
finansiella medel kan vara såväl genom kriminalitet som genom lön eller bidrag av olika slag. 
Han menar dock att en aktiv missbrukare inte klarar att försörja sitt bruk utan kriminalitet om 
inte individen är oerhört förmögen (Svensson, 1999). Det Svensson (a.a.) sett i sin 
undersökning är att när pengar kommer in så missbrukas det droger i större omfattning. 
 
Det finns varken pengar eller tid till fritidsaktiviteter som vanliga människor ägnar sig åt, som 
att äta på restaurang och se en bio. Reser man så är det enbart i syftet att skaffa droger skriver 
Svensson (1996) och den framtidsutsikt som finns är begränsad, det är att överleva för dagen 
som gäller. De aktiviteter som kretsar kring narkotikan tar så mycket tid i anspråk att det helt 
enkelt blir en minimal tid som är fri till något annat (Svensson, 1996). Endast då drogen tas 
och dess effekt är det som tar över kan missbrukaren slappna av från sitt jagande efter pengar 
och droger. Det är under tiden som drogen finns i kroppen som andra nödvändiga åtaganden 
sköts, till exempel att gå på avtalade möten med myndigheter eller sjukvården. Men så snart 
drogernas effekt börjar avta är det åter jagandet på pengar och droger som tar över 
missbrukarens tillvaro. Drogen hjälper missbrukaren att hålla igång även om själva igång 
hållandet inte ger individen någon mening, möjligen kan det vara ångest reducerande. Allting 
går runt, för att orka jaga så drogas det och för att kunna droga så jagas det (Svensson, 1999). 
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Att bruka narkotika kan innebära att ha en social identitet som narkoman. Denna utvecklas i 
olika takt för alla, men det sker i interaktion med nära och kära och samröre med den värld 
där det finns droger. Media bygger på detta genom den bild som förmedlas genom radio, tv, 
tidningar och böcker. Diagnos narkomani kan fastsällas av expertis och till skillnad från 
sjukvården där enbart läkaren har legitimitet att diagnostisera, så kan en missbrukare få 
diagnos från flera håll. Det kan till exempel vara personal inom missbruksvård eller 
kriminalvård som sätter individen i kategorin narkoman. Formellt sett är det en kategorisering 
men för individen så kunde det lika gärna vara en medicinsk diagnos, som är den sista 
pusselbiten för fastställande av identiteten (Svensson, 1996). 
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8 Metod 
Då det är individers egna upplevda erfarenheter vi vill beskriva har vi valt att genomföra en 
kvalitativ studie. Arbetssättet kommer att vara induktivt, vi kommer inte att pröva någon 
befintlig teori utan sluta oss till teori genom den empiri, fakta om vardagsverkligheten vi 
finner. 
 
Andersen (1998) beskriver med referens till Holme & Solvang (1997) att den kvalitativa 
metoden används för att skapa förståelse, samt att se problemet som studeras som en del av 
den helhet i kontexten där det existerar, till skillnad från den kvantitativa metoden där syftet 
är att ge orsaksförklaring utifrån redan existerande teori. Detsamma står att läsa i Starrin & 
Svensson (1994) där de skriver att 

 
”Målsättningen med kvalitativ analys föreslås vara att 
identifiera ännu icke kända eller otillfredsställande kända 
företeelse, egenskaper och innebörder…” (a.a.:6).  

 
Andersen (1998) skriver att det är svårt att ha en renodlad i-tudelning av de två ansatserna vid 
genomförandet av en studie. Men som han beskriver det kommer vi att ha en kvalitativ ansats 
vid insamlandet av data. Vidare beskriver han det induktiva arbetssättet genom att man utifrån 
empirin sluter sig till teori (a.a.). 
 
Guvå & Hylander (2003) nämner att i såväl kvalitativ ansats som i grundad teori utgår de 
ifrån  

”… antagandet att mänskligt beteende utformas i sitt 
sammanhang och därför inte kan förstås annat än i denna 
kontext.” (a.a.:14).  

 
Vi vill med en kvalitativ ansats få fram missbrukarens egen uppfattning om vad det är som 
styr vardagen.  
 
I vår kvalitativa ansats är vi inspirerade av grundad teori och fenomenologi. Att göra en studie 
som är rent fenomenologisk eller enligt grundad teori är tidskrävande och svårt att begränsa, 
det är tidskrävande och därför tar vi endast inspiration från dem. Att ha en Fenomenologisk 
ansats är att se hur det lilla utrycker sig i och uppfattas av människor (Starrin & Svensson, 
1994). I grundad teori ligger forskarens intresse i interaktiva skeenden och innebörden dessa 
har, det som undersöks är sociala händelser och vad dessa händelser ges för innebörd (Guvå 
& Hylander, 2003). 
 

8.1 Ontologi och epistemologi  
Av vikt för forskningsprocessen och de utgångspunkter vi har i vår studie är begreppen 
ontologi och epistemologi. Med begreppet ontologi menas hur vi ser på verkligheten. 
Epistemologi är hur vi skaffar oss kunskap om den verklighet som finns (Guvå & Hylander, 
2003). 
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Vår egen syn på hur verkligheten är beskaffad kommer vara av betydelse i genomförandet av 
studien och vi vill därför redogöra för hur vi ser på verkligheten. Likt Andersen (1998) har vi 
en pragmatisk syn vilket innebär att det finns en materiell, fysisk värld som existerar 
oberoende av vår eller andras förnimmelse om den, t.ex. möbler, byggnader och liknade. 
Likväl som det finns en social sfär med t.ex. relationer som inte kan existera oberoende av vår 
egen påverkan. I pragmatismen skaffar sig människan kunskap genom att vara en deltagare i 
verkligheten, hon står inte bredvid och agerar åskådare, människan är en del av helheten som 
hon lever i och det är människans egen erfarenhet som är utgångspunkten för all kunskap 
(Guvå & Hylander, 2003). 
 

8.2 Insamling av data 
Det material som samlas in kommer att bestå av intervjuer som vi själva genomför och skriver 
ut, materialet kommer alltså att vara primärdata (Guvå & Hylander, 2003). Intervjuerna 
kommer att vara respondentintervjuer, vilket innebär att de som intervjuas själva har 
erfarenhet av det fenomen som skall studeras (Holme & Solvang, 1997), i detta fall är det 
personer som har missbruksproblematik. Intervjuerna kommer att vara öppna, de styrs så lite 
som möjligt av oss då vi endast håller ramarna med hjälp av vår intervjuguide (se bilaga 3).  
Vår strävan är att i intervjusituationen få till stånd ett klimat av vardagligt samtal som är så 
lite styrt av oss som forskare som möjligt så att det är respondenten som får påverka samtalets 
utveckling, vi håller endast de tematiska ramarna (a.a.). Detta för att kunna få fram 
respondenternas egna tankar och upplevelser och inte svar som de förväntar sig att vi vill ha. 
Strävan i intervjusituationen är att få fram en levande livs berättelse med så lite inlägg från 
oss som intervjuar som möjligt. 
 
För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna är det av vikt att vi tillförsäkrar oss om att 
vi i vårt språkbruk menar samma sak med de begrepp som används av oss och de 
respondenter vi möter. Det kan även vara tryggare och ge en mer förtroendefull atmosfär om 
vi som forskare tänker på att använda oss av ett språk som inte är främmande för 
respondenten (Holme & Solvang, 1997). 
 
Som intervjuare är det av vikt att vinna respondentens förtroende, detta blir särskilt viktigt om 
det är känsliga frågor som kommer att behandlas i intervjun (Silverman, 2006). Det är viktigt 
att respondenterna inte får negativa föreställningar. Intervjufrågorna har anpassats efter det 
som framkommit under samtalets gång, följdfrågor har ställts beroende på den information 
respondenten har gett. Intervjuerna har grundats på en intervjuguide med teman för att vi vill 
ha så öppna frågor som möjligt så att vi kan fånga det som är respondenternas egna 
upplevelser (Kvale, 1997). 

8.3 Fallgropar 
Fallgropar med denna metod är att det är väldigt tidskrävande eftersom det är mycket material 
att skriva ut (Kvale, 1997). En annan nackdel kan vara att det blir en spänd stämning när 
bandspelaren kommer fram och det kan hämma respondenten i sin berättelse då han/hon kan 
känna obehag med att det blir inspelat ordagrant. Det kan även skapa en rädsla om hur 
materialet kommer att hanteras, att det skall komma i händer på någon som inte har med 
studien att göra och att materialet kan komma att användas i annat syfte än det var tänkt. 
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8.4 Bearbetning av data 
Intervjuerna kommer att analyseras fortlöpande genom induktiv tematisk analys. Detta görs i 
sju steg enligt Hayes (2000). Det första är att transkribera intervjuerna ordagrant, vilket vi 
kommer att göra fortlöpande så snart en intervju är genomförd. Så snart det finns ett skrivet 
material kommer varje intervju noggrant att läsas igenom var för sig för att identifiera 
intressanta sammanhang eller bitar av information som känns relevanta för vår frågeställning 
” Hur kan vardagen se ut för individer med missbruk av berusningssubstanser såsom alkohol 
eller narkotika?” Som ett tredje steg analyseras sedan dessa för att sorteras in i vad Hayes 
(2000) benämner som proto – teman (vår översättning). Att plocka ut proto- teman innebär att 
göra en första grov kategorisering. Varje kategori analyseras sedan var för sig, för att i den 
hitta innebörden som de står för och definiera dem. Varje intervjutranskribering läses återigen 
igenom för att kontrollera om det finns ytterligare någon information som rör de teman som 
framkommit utifrån analysen av de kategorier som tidigare plockats ut. Detta görs separat för 
varje tema som vi har kommit fram till. 
 
Allt material som framkommer kring varje tema används sedan för att konstruera temats 
slutgiltiga namn, definition och stödjande empiri. Som sista steg plockas ur intervju materialet 
ut referat som kan illustrera det som framkommit genom analysen (Hayes, 2000). 
 

8.5 Urval 
För att få svar på vår frågeställning i uppsatsen har vi valt respondentintervjuer, för att få en 
så verklig bild av missbrukarens vardag som möjligt. 
Urvalet som sker blir tillgänglighetsurval (Hayes, 2000). Vilket innebär att vi vänder oss till 
de individer som finns tillgängliga som vi anser kan ha information som är av betydelse för 
studien. För studien krävs att respondenterna har egen erfarenhet av missbruk och den 
verklighet det innebär att vara i ett aktivt missbruk.  
 
För att få svar på frågan om hur en vardag kan se ut när en individ missbrukar 
berusningssubstanser så har vi intervjuat personer som har nyttjat droger och själva. 
Kontakten med respondenterna har vi fått genom ANA, frivillig organisation, stödboende 
samt privata kontakter.  
 
Vi har genomfört sex intervjuer med personer som har varit drogfria under varierande tid efter 
många år av missbruk. Vi hade inte på förhand bestämt antalet på de intervjuer som skulle 
genomföras, men kände efter dessa sex intervjuer att vi fått ”mättnad” i materialet. Vilket 
innebär att de två sista intervjuer som genomfördes inte gav någon ny information av 
betydelse för studien, de har stärkt den information som framkommit i tidigare intervjuer 
(Hayes, 2000). 
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8.6 Genomförande  
På ANA har information om vår studie förmedlats genom handläggare till deras klienter. 
Klienter som velat ställa upp har godkänt att vi tar kontakt. Vi ringde till en frivillig 
organisation och talade med deras ordförande som sedan förmedlade informationen och 
ordnade ett möte med en respondent. Kontakten på stödboendet gick genom personalen som 
efter telefon kontakt fick vårt informationsbrev (se bilaga 4). De tog sedan upp det med 
boendegruppen under ett morgon möte. Vi fick där en respondent som ville vara med i 
studien. Personalen kontaktade oss och erbjöd en tid som vi fick komma och träffa 
respondenten i ett samtalsrum de hade till förfogande. Samtliga respondenter har fått ett 
informationsbrev (se bilaga 4) när vi har träffats, om de inte redan haft möjlighet att ta del av 
det.  
 
Intervjuerna har genomförts på olika ställen för att underlätta för respondenten. Vi har 
anpassat oss efter dennes önskemål. Intervjuerna har varit mellan 40 och 90 minuter långa. 
Varje intervju har bandats och transkriberats var för sig. I en intervju kan viss information ha 
gått förlorad på grund av störande ljud och dålig inspelningskvalité. Vi har ändå valt att ha 
med denna då det mesta har gått att tyda. Vi har båda varit deltagande under varje 
intervjutillfälle, där en av oss lett intervjun och den andre varit observatör och endast kommit 
med enstaka inlägg om det har behövts. Intervjuerna har transkriberats så snart som möjligt 
efter varje intervjutillfälle för att sedan kunna analyseras. 
 

8.7 Validitet & reliabilitet 
Hög validitet och reliabilitet bör alltid eftersträvas i vetenskapliga studier. Reliabilitet är av 
stor vikt vid kvantitativa studier och innebär att studien är upprepningsbar. Detta så att studien 
kan ge samma eller åtminstone liknande resultat oavsett när eller vem som genomför den. Det 
är inte av lika stor vikt vid kvalitativa studier enligt Hayes (2000). Vikten ligger snarare på 
validiteten eftersom syftet med en kvalitativ studie inte är att få fram resultat som kan 
reproduceras utan att utveckla förståelse och se det särskilda som framkommer i möten med 
människor. Varje möte är unikt för just de individer som möts och vid det tillfället mötet sker, 
och kan därför inte återskapas utan att det skulle bli annorlunda (a.a.). Genom att tillförsäkra 
sig om att analysen och resultatet mäter det som var avsett, ger det hög validitet. Det gäller att 
hela tiden vara kritisk så att det inte läggs in något som inte hör dit, t.ex. egna tolkningar och 
förutfattade meningar, utan att det är det som framkommit från respondenterna som redovisas 
(Kvale, 1997). 
 
I intervjusituationen kan frågor och svar repeteras för att säkerhetsställa att de uppfattats 
korrekt och vid avslut av intervjun kan en återkoppling göras för att undvika feltolkning av 
det respondenten velat förmedla, att göra detta kan stärka validiteten (Silverman, 2006). 
 
Intervjuerna har genomförts enligt respondentens önskemål så långt detta varit möjligt, vi har 
till exempel fått låna ett samtalsrum på ANA där en intervju har genomförts. Det är då för 
respondenten en van miljö att vistas i och kan därmed öka sannolikheten för att få så korrekta 
svar som möjligt. För validiteten har intervjuerna bandats, det finns då ett material att gå 
tillbaka till vid eventuella osäkerheter kring det transkriberade materialet (Patel & Davidson, 
2003 samt Silverman, 2006). Vi ser detta som en resurs för det kommande analys arbetet och 
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det ger en trygghet att kunna gå tillbaka till ett både bandat och transkriberat material, vilket 
kan ge oss en stöttning i vår ovana forskarroll. 
 

8.8 Etiska övervägande 
Individskyddskravet är det som ligger till grund för forskningsetiska principerna inom 
humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Det innebär att ingen individ skall 
utsättas för fysisk, psykisk, kränkning eller förödmjukelse. Individskyddskravet kan delas i 
fyra kategorier som bör beaktas vid all forskning. Dessa kategorier är samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet. 
 
Samtyckeskravet innebär att de som skall delta i forskningsstudien har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan i den studie som görs. Konfidentialitetskravet är regeln för att alla de 
uppgifter som inhämtas om individer under en undersökning skall vara konfidentiella och 
förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av materialet. Det har ett nära band 
med sekretess, vilket en forskare har när en studie bedrivs. Informationskravet betyder att den 
som bedriver forskning skall informera de som är berörda av studien om dess syfte. Detta görs 
på så vis att de undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare som är aktuella förstår sin 
uppgift i studien och de regler som gäller för just deras deltagande. De berörda skall även få 
information om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan 
under studiens gång. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast får 
användas för vetenskapligt syfte, den forskning som bedrivs (www.vr.se). 
 
Innan intervjuerna genomfördes har vi meddelat respondenterna att det är frivilligt att delta i 
studien och att respondenten när som helst kan bestämma sig för att avsluta sitt deltagande i 
studien, utan att det blir några negativa sanktioner. Beslutar en respondent att avbryta sin 
medverkan kommer det inte att göras några försök att övertyga respondenten att inte avbryta, 
det kommer inte att ske någon påtryckning och respondenterna skall inte känna att det är 
någon beroende ställning gentemot oss. Respondenten har även fått information om hur 
studien kommer att publiceras och kommer att få möjlighet att ta del av materialet om det så 
önskas. Vi informerar även respondenterna om syftet med studien. Under studien kommer 
intervjuerna att kodas om så att ingen enskild individ kan urskiljas. 
 
Hanteringen av intervjumaterialet så som bandningar och utskrifter hanteras med varsamhet 
och respondenterna har meddelats att det är endast vi som har tillgång till det insamlade 
materialet (Kvale, 1997). Respondenter har även fått information om att vi har sekretess och 
att materialet är konfidentiellt och enbart kommer att användas för uppsatsskrivning  
(Holme & Solvang, 1997).  
 
I vår resultatredovisning har vi valt att inte påvisa vilket citat som är kopplat till vilken 
individ. Detta för att vi känner att det kan då ”peka ut” individer som deltagit i studien. Då 
Karlstad är en relativt liten kommun anser vi att det finns viss risk att läsare av uppsatsen kan 
identifiera enskilda individer om deras citat blir kopplat med typ av drog och livssituation. 
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9 Resultatredovisning 
Vår tanke med studien var att möta individer i ett aktiv missbruk men de individer vi mött är i 
dagsläget drogfria och har så varit under olika lång tid. Vi delar därför in vårt resultat i två 
delar. I den första delen beskrivs vardag med aktivt missbruk och i den andra delen redovisas 
en vardag utan missbruk. 
 

9.1 Presentation av respondenterna 
Här nedan ges en liten kort beskrivning av de personer som har intervjuats. 
De respondenter som deltog i studien är fem män och en kvinna. Vi har valt att inte koppla 
citaten till respondenterna för att behålla deras anonymitet. 
 
Man i 45- års åldern. Drogfri i ca 2 år efter 28 år med blandmissbruk av amfetamin, hasch, 
heroin, subutex och alkohol.  
 
Man i 30- års ålder. Drogfri i ca 5 år efter 6 år av heroinmissbruk föregånget av hasch. 
 
Man i 50- års åldern. Drogfri i ca 3 år efter drygt 30 år av missbruk med alkohol, hasch och 
amfetamin. 
 
Man i 30- års åldern. Drogfri i ca 5 månader efter 17 årigt alkoholmissbruk. 
 
Kvinna i 35- års åldern. Drogfri i ca 2 år efter flerårigt missbruk av amfetamin. 
 
Man i 55- års åldern. Drogfri i ca 5 månader efter ca 40 år av blandmissbruk på amfetamin, 
hasch och alkohol. 
 

9.2 Vardag med aktivt missbruk 
Att ha ett aktivt missbruk innebär att narkotikan och/eller alkoholen konsumeras dagligen. Att 
vara drogpåverkad är det som är det normala i tillvaron. 
 

9.2.1 Droger  
Drogen är ständigt närvarande, suget efter drogen är det som leder till handling. Åtaganden 
såsom möten, läkartider med mera blir inte av om inte individen har sin drog i kroppen. Efter 
olika lång tid eskalerar bruket och inget annat verkar vara av vikt än att individen har sin 
drog. 
 

”Jag menar har du grejer, har du droger, då fixar du 
det…du får ju ingenting gjort när du inte har droger, det 
blir ju helt fel.”  
  
”Till slut är det bara du och droger och alkohol, det finns 
inget mer, det blir inte utrymmer till något annat.” 
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9.2.2 Jakt  
Att vara missbrukare innebär att aldrig vara ledig, det är en ständig jakt på pengar och droger, 
vilken tid på dygnet som helst. Att inte ha vare sig pengar eller droger kan innebära att en hel 
dag går åt till att jaga rätt på detta. Jakten tar dock inte slut, när det skaffats fram pengar eller 
droger så börjar det hela om på nytt, allt annat är oväsentligt.  
 

”Den här jakten efter pengar efter droger som är konstant 
… bara det är en heltidssysselsättning…” 

 
”Det blir bara en ständig jakt där du utesluter och tar 
bort varje del som du har i ett vanligt liv.” 

 
”Det är en strid, hela tiden jakt, det pågår tjugo timmar 
om dygnet minst.” 

 

9.2.3 Ekonomi 
Att ha pengar till att finansiera sitt missbruk är av väsentlig vikt. Hur dessa pengar kommer 
fram är inte så viktigt, bara summan som krävs för att finansiera den dagliga dosen tjänas ihop 
så är det bra. Att sköta övriga ekonomiska åtaganden är inte primärt, saker som att betala 
hyran och att köpa mat kommer i andra hand. De pengar som kommer in går i första hand till 
att finansiera missbruket. Varken socialbidrag eller lön är dock tillräcklig inkomst utan pengar 
behöver införskaffas på andra sätt som kan vara langning och kriminalitet. Materiella ting 
som möbler och teknisk utrustning har inget affektionsvärde utan säljs om inga andra 
finansmöjligheter finns. 

 
”Hur det nu än blir så fixar man fram pengar på nåt 
skumt sätt.” 

 
”När man lever det livet då är det bara anskaffandet av 
pengar som gäller det är inte hur de kommer fram det 
finns inga moraliska aspekter i stora drag. De dör med 
ökandet av drogandet. Jag menar det spelar ingen roll vad 
som står i vägen, flyttar jag på det och min drog eller 
flaska står bakom, då flyttar jag på det om jag kan för att 
få den flaskan eller drogen.” 
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9.2.4 Arbete/Sysselsättning 
Att ha ett arbete eller sysselsättning är något som värdesätts. Det finns heder i att arbeta och 
att inte sysselsätta sig med kriminalitet som drabbar någon enskild. Att betala skatt och vara 
sin egen försörjare utan att behöva nyttja socialbidrag eftersträvas. Har man inget ”vanligt 
arbete” kan kriminell verksamhet vara den sysselsättning som individen har. Att langa droger 
och göra bedrägerier är något som existerar utan vidare reflektion. Att vara ”små kriminell” 
och handla med stulna saker och stjäla från företag är accepterat och något som var man gör 
även om ett vanligt arbete finns.  
 

”… jag har sålt knark, jag har haft öppet hus, folk fick 
komma upp och värma sig hos mig och skulle de slå i sig 
tjack så var dom ju tvungna att bjuda mig också.” 

 
”Jag har varit en snäll narkoman, jag har beställt varor 
och grejer på postorder som jag har fått på faktura och 
sålt … hoppat över hyror och så har jag ju sålt knark.” 
 

9.2.5 Umgänge 
Att hålla kvar relationer med vänner som inte har samma intresse, droger är inte så viktigt när 
ett missbruk pågår. Familjen glöms bort eller hålls på avstånd så länge man inte behöver deras 
hjälp. Missbrukaren väljer att umgås med andra missbrukare, men har inte så mycket mer än 
drogen gemensamt. Kontakter för pengar eller droger är det som det är värt att lägga energi 
på, annat är inte relevant. 
 

”Två knarkare umgås ju absolut bäst när dom sitter med 
grejer ihop, annars kan dom inte umgås, man har ju inget 
gemensamt liksom.” 

 
”… syrran va bra att ha om jag behövde hjälp eller så. 
Fast oftast glömde jag helt enkelt bort att höra av mig.” 
 

9.2.6 Flykt 
Med temat flykt menar vi att fly från något. Det kan vara flykt från ansvar, krav, känslor, 
ångest, det förflutna eller bara livet i sig . Att inte behöva känna, ta tag i saker och ting samt ta 
ansvar, utan att bara existera i nuet. Att denna flykt enbart leder till ny flykt är inte relevant 
utan nuet är det som räknas. Denna flykt utrycker sig i att döva sina sinnen med någon form 
av narkotika eller alkohol. 
 

”Alkohol och droger är en flykt och flykten går ut på att 
lösa problem med flykten.” 
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9.2.7 Försvar 
Mycket kraft går åt till att försvara sitt missbruk. Detta försvar kan vara att skylla på andra 
som orsak till varför drogen används. Att se sig som bättre än andra, att inte ha sjunkit till 
botten gör det ok att fortsätta med sitt missbruk. Det finns i en missbrukares ögon alltid någon 
som är värre. 
   

”…allt är samhällets fel, det måste man intala sig annars 
blir man psykiskt sjuk. Allt tokigt runt omkring, om man 
erkänner för sig själv innerstinne är det ett fel, då funkar 
det inte att leva. Man måste ha skydd, man måste ha 
murar och leva i någon form av fantasivärld för att 
överhuvudtaget leva. Tycka att socialtjänsten är idioter 
som inte ger pengar, tycka att föräldrarna inte vet vad jag 
pratar om…” 

 
”När kroppen skriker efter brännvin, ser jag ingen 
anledning, då måste jag hitta en anledning.” 

 

9.3 Vardag utan missbruk 
Som aktiv missbrukare har det normala varit att ständigt vara på jakt efter droger och vara 
påverkad. När detta inte längre är det som är det väsentliga och den tillvaron bryts så blir 
vardagen en helt annan. Det som framträtt i vår studie är enligt följande teman. 
 

9.3.1 Drog – sug  
Suget efter droger är något som inte försvinner. Även efter en längre tids drogfrihet gör sig 
suget påmint och drar i den nyktra missbrukaren. Drog – suget behöver inte bara innebära 
önskan om att bli full eller påtänd utan det är det hela i sin kontext. Att få falla tillbaka i sin 
tidigare tillvaro där det ändå finns en viss trygghet. 
 

”Riktigt sug kan vara fruktansvärt. Det är som ett 
magknip.” 

 
”…det är det jag menar med torrfylla. Man blir 
panikslagen för att man inte kan supa, man beter sig som 
om man vore full, elak och otrevlig. Sjuk. Man kan skratta 
i en sekund och gråta i andra, alltså du är instängd… jag 
är lika sup sugen.” 

 
”Än så länge har det hållit, men det är inte längre än en 
dag i taget.” 

 

9.3.2 Vardagstristess  
Att inte längre ha den ständiga jakten på att få tag på droger eller pengar gör att dagarna 
upplevs långa och tråkiga. Den som har haft ett aktivt missbruk är van att ständigt flänga runt 
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och ständigt vara sysselsatt. En missbrukare är helt enkelt inte van att inte ha något att göra. 
Det är svårt att komma in på arbetsmarknaden och de flesta känner att de inte har mycket 
gemensamt med vanliga ”Svenssons” och vill därför inte engagera sig i till exempel 
föreningar. Det blir i sådana fall föreningar som drivs av och har före detta missbrukare som 
medlemmar. 
 

”Allt är så tråkigt, det blir bara samma, samma, samma. 
Men det är väl det jag måste lära mig. Det är ok att det är 
tråkigt.” 

 
”Som det är nu så har jag ingen aktiv tillvaro.” 
 

9.3.3 Identitet  
Att vara missbrukare innebär att ha en identitet som missbrukare och vara en del av den 
gemenskapen. När drogen tas bort tappas även identiteten. Att inte längre vara den man varit 
under sitt missbruk upplevs som skrämmande. Missbrukare har man kanske varit under större 
delen av sitt vuxna liv och plötsligt är man något annat, men det är inte helt enkelt att veta 
vad. Det kan då bli en längtan tillbaka till tryggheten med sin identitet som missbrukare. 
 

”Jag kan sakna drogromantiken inte tjacket men 
umgänget, jag var aldrig ensam som missbrukare utan det 
var alltid folk hemma…I umgänget med missbrukare har 
man en identitet, man vet hur man pratar, beter sig och 
hur folk fungerar…Jag vill inte ha med det gamla 
umgänget att göra, men klarar inte att skapa ett nytt, det 
är svårt med identiteten.” 
 

9.3.4 Ensamhet 
Då det gamla livet har lämnats bakom sig innebär det även umgänget. Det umgänge som har 
funnits har varit relaterat till missbruket, det gör att det är svårt att fortsätta umgås om en 
individ har valt att sluta. Att knyta nya kontakter är inte så lätt då det kan vara svårt att veta 
hur man gör. I det aktiva livet visste man hur andra individer fungerade och sådant som 
språkbruk, kroppsspråk och känsloyttringar är inte lika självklart hur det fungerar när man 
inte längre är drogpåverkad. 
 

”När jag inte har varit drogad har jag inte provat något. 
Jag har aldrig varit tillsammans med ett fruntimmer utan 
att ett förhållande har inletts på fyllan eller påtänd. Det är 
inte roligt, hur gör man?” 

 
”Jag har inget gemensamt med vanliga Svensson, vet inte 
vad jag ska prata om, vi har levt så olika liv. Men träffar 
jag någon som har varit missbrukare så vet jag precis, då 
är det lätt att prata. Man pratar nog samma språk.” 
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9.4 Sammanfattning 
 
Att vara aktiv missbrukare är en heltidssyssla utan någon ledig tid. Hela tillvaron är styrd av 
missbruket på det sätt att det mesta av tiden går åt till att få fram pengar och de droger som 
behövs. Narkotika och alkohol är alltid närvarande genom det umgänge som individen valt, de 
som inte brukar narkotika eller alkohol har ingen plats i individens tillvaro. Det läggs även 
kraft i frågan på att försvara sitt missbruk, det kan vara gentemot sig själv eller andra, till 
exempel myndigheter och anhöriga. 
 
När en person blir drogfri så innebär det att heltidssysslan försvinner. Kvar blir ett tomrum 
som behöver fyllas med annat än det som är förknippat med ett liv som missbrukare. All tid 
som har gått åt till att införskaffa pengar och droger blir tid som individen inte vet vad den ska 
göra med. Genomgående talas det om att det går bra att vara drogfri så länge det finns något 
att göra. Att ha sysselsättning innebär att individen kan känna sig behövd och tankarna kan 
fokuseras på den uppgift som skall genomföras. 
 
Att vara aktiv missbrukare är en definitionsfråga. Även om en individ lyckats sluta med sitt 
missbruk finns suget kvar och en nykter missbrukare vet aldrig när suget tar över och gör 
intrång i missbrukarens liv igen. 
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10 Sammanfattning och slutsatser 
Det som tydligt framkom i resultatet var att det mest centrala i vardagen var att ha tillgång till 
sin drog och pengar till att finansiera sitt missbruk. Svensson (1996) skriver att missbruket tar 
så mycket tid i anspråk att det inte finns tid över till så mycket annat. Den uppfattningen 
stämmer överens med vad vi ser i vårt resultat när det handlar om ett aktivt missbruk. Det 
ständiga jagandet och planering som kretsar kring att få tillgång till droger och pengar för att 
finansiera dessa är som en karusell som snurrar runt utan att ett slut. Detta tar Svensson 
(1999) upp då han menar att det är som ett ekorrhjul där drogen hjälper missbrukaren att hålla 
igång, fast det inte finns någon mening med det. Det är för att orka jaga som drogen tas och 
för att kunna ta drogen så jagas det. Vidare nämner Svensson (a.a.) att det är när en 
missbrukare är påverkad av sin drog som övriga åtaganden kan skötas, Svensson (a.a.) lägger 
där en betoning på nödvändiga och menar att inte ens dessa sköts i alla lägen. De kan lätt 
prioriteras bort. Detta stämmer väl överens med den empiri vi funnit. Inbokade möten och 
avtalade tider är inte av vikt om missbrukaren inte har avklarat sitt jagande och fått sitt drog 
behov tillfredställt. Då är jagandet det som är det primära och allt annat får stå tillbaka. Enligt 
Lander (2003) ser hon en skillnad beroende på vilken huvuddrog det handlar om. 
Amfetaministen skulle ha en mer ”det ordnar sig” attityd medan heroinisten är den som har 
jagandet efter drog och pengar hängande över sig (a.a.). Denna skillnad ser inte vi i vår 
empiri. Vår uppfattning är jakten och pressen att få drog och pengar är den samma vilken typ 
av missbruk individen har. 
 
Svensson (1999) säger att kriminalitet är en del av det dagliga livet och ett måste för att kunna 
finansiera sitt användande av droger. Detta stämmer överens med den uppfattning vi fått 
genom vår empiri. Kriminella handlingar begås utan vidare reflektion, det är något som är så 
vanligt att det betraktas som normalt inom missbrukar kretsen.  
 
Lander (2003) ser skillnader i umgänget, att man håller sig inom de olika grupperna som 
nyttjar samma huvuddrog. Detta är inget vi har fått fram i vårt resultat. Det vi kunnat se är att 
missbrukarna håller sig till varandra och inte har något umgänge inom kretsar där det inte 
missbrukas. Även familjen hålls på avstånd under den tid som det brukas droger av något 
slag. Detta kan kopplas till Goldbergs (2005) iakttagelse att missbruka innebär inte enbart att 
nyttja doger utan att ta till sig en livsvärld där droger och andra drogbrukare finns. Detta ser vi 
tydligt i vår empiri då personerna i studien upplever ensamhet och tristess efter att de har fått 
en drogfri tillvaro. Svensson (1996) säger att bruka narkotika kan gen en social identitet som 
narkoman. Vi upplever att de personer vi mött har någon form av identitetsförlust. De kan 
känna en längtan tillbaka till tillvaron som de haft. Det behöver inte vara längtan efter drogen 
i sig utan kan vara en längtan till det välkända och livsstilen som missbruket inneburit. Med 
ständig fart och fläkt och att inte ha något ansvar. 
 
Att inta en social identitet som missbrukare kan sättas samman med stigmatisering. Angelöw 
& Jonsson (2000) skriver att den stigmatiserade individen står utanför den allmänna 
gemenskapen och hör samman med andra med liknande personlighetsdrag. I denna studie ser 
vi i vårt resultat att missbrukarna anser sig vara samma grupp och att de inte har något 
gemensamt med vad de kallar vanliga ”Svenssons”. Att umgås och prata med vanligt folk 
upplevs inte naturligt, det upplevs inte som det finns något gemensamt. 
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Enligt stämplingsteorin kan den grupp som ses som avvikande söka sig till likasinnade. I 
denna grupp finns människor som är stämplade och har en självuppfyllande profetia. Detta 
medför att det blir svårt att se sig som en i den ”normala” gruppen (Angelöw & Jonsson, 2000 
samt Olsson, 2000).  
 
De människor vi har träffat upplever att det är svårt att knyta nya kontakter då det inte vet hur 
man gör. I den tidigare tillvaron som aktiv missbrukare var det så självklart, man visste att 
man pratade om samma saker. Det är nu inte längre lika självklart att veta hur man ska gå 
tillväga när man inte längre är drogpåverkad.  
 
Dessa personer kan ses som stigmatiserade. De är stämplade som missbrukare av samhället 
och genom sin självuppfyllande profetia även av sig själva. Även om de inte längre brukar 
droger så har de sin sociala identitet i missbruks sammanhang. 
 

10.1 Metod diskussion 
Från början var tanken att ANA skulle vara länken mellan oss och respondenten. Under 
uppsatsskrivningen mötte vi problem då ANA inte hade fler respondenter än de två vi redan 
hade blivit tilldelade. Vi började då fundera över vilka möjligheter som fanns för att nå 
personer med erfarenheter av missbruk. Vi kontaktade då en frivillig organisation, och ett stöd 
boende, för att på så sätt nå ut till personer med erfarenhet av missbruk. Vi fick även tag på 
två respondenter vilka är bekanta till en av författarna. Efter noggrann övervägelse för hur 
detta kunde komma att påverka resultatet så valde vi att genomföra dem. Risken med detta 
kan vara att det påverkat validiteten i studien. Då de berättelser vi fått ta del av kan vara 
bristfälliga i det avseende att vissa delar kan för respondenten ha känts givna gentemot oss. 
 
Redan i början av vår uppsatsskrivning stötte vi på ett problem. Vår tanke var att aktiva 
missbrukare skulle besvara den intervjumall som vi hade tagit fram. När vi blev kontaktade av 
ANA fick vi tilldelat oss en respondent som gärna ville ställa upp på en intervju. Under 
intervjun berättade respondenten att han hade varit drogfri i ca två år. Vi hade då stött på 
problemet att definitionen av att vara aktiv missbrukare varierade. 
 
Under våra kommande intervjuer upptäckte vi snart att det var svårt att nå fram till aktiva 
missbrukare. Efter första intervjun omarbetade vi vår intervjumall till dåtid för att på så sätt 
inte skapa några missförstånd eller missuppfattningar. 
 
Vi tror att den drogfria tid de haft gör att de kan ge en klarare bild av sin vardag då de har fått 
viss distans och kan reflektera över situationen de har befunnit sig i. Att de idag befinner sin i 
en annan kontext gör att de har något att jämföra med. Vår känsla är att detta påverkar 
resultatet positivt. 
 
Under intervjuerna var vi båda närvarande där den ena ledde intervjun medan den andra var 
observatör och kom med små kortare inlägg. Det kan finnas risk till att respondenten har känt 
ett underläge i förhållande till oss. Varje intervju bandades med godkännande från 
respondenten själv, detta kan ha påverkat vårt resultat men inte i någon större utsträckning. 
De platser där intervjuerna har ägt rum har varit på respondentens önskemål eller i en miljö 
som respondenten känner väl igen. 
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Den undersökningsgrupp som ingick i vår studie bestod av fem män och en kvinna. 
Respondenterna har använt olika typer av droger under sin aktiva tid. En respondent hade 
enbart haft alkohol som drog med undantag av ett par experimentella nyttjanden av hasch. Vi 
fann dock att vardagen inte tedde sig så annorlunda jämförelsevis med de andra 
respondenterna som hade narkotika missbruk. Den framträdande skillnaden i hans berättelse 
var att alkohol kan i Sverige införskaffas lagligt vilket inte narkotika kan.  
 
Vi har upplevt att kvinnans berättelse skiljer sig gentemot männens, på det viset att hon har 
under sin aktiva tid som missbrukare haft familj och barn. Ingen av männen har haft detta 
under sin tid som aktiva missbrukare, en man har barn som kommit till under hans drog aktiva 
tid, men han har inte funnits till för sina barn och sin flickvän. Att droga har varit det som 
tagit överhand. Då endast denna man och kvinnan är de som haft familj under sin tid med 
missbruk är det inget vi tagit fasta på. Vi anser oss inte fått tillräckligt med material för att 
bygga vidare på detta. 
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11 Slutdiskussion 
Vi fann i vår empiri att vardagsverkligheten verkar skilja sig för kvinnor och män i missbruk. 
I alla fall om kvinnan har hemma boende barn, vilket var fallet för den kvinnan vi träffat. Det 
skulle vara oerhört intressant att forska vidare i den frågan, då vi endast mötte en kvinna så är 
det inget resultat som kan ses generellt. 
 
Att befinna sig i ett missbruk är vad vi sett i vår empiri inte helt oproblematiskt. Det 
vardagsliv som levs av de ”vanliga” som lönearbetar och har barn och familj är långt ifrån den 
vardag som kan finnas i ett missbruk. Att gå till ett arbete, lämna barn på dagis, städa, diska, 
tvätta, odla fritidsintressen och ha ett socialt nätverk, behöver inte vara givet för den som 
missbrukar att ha som vardagsverklighet. Det är istället att till en början i missbruket strävan 
efter att dels få tillgång till droger och pengar så att det är möjligt att nyttja drogen för känslan 
att vara normal. Har missbrukaren ett jobb och eventuellt familj så skall dessutom missbruket 
döljas så ingen ser att personen är påverkad. Detta verkar inte var hållbart i längden då 
missbruket eskalerar och jakten på droger och pengar är det som tar över och mycket lite 
utrymme finns till annat. 
 
Frågan är om det är en verklighetsflykt, eller om det är så att drogen faktiskt styr kroppen rent 
kemiskt så att det är den fysiska abstinensen som är så stark att den tar över hjärnan och får 
individen att handla? Vi tror att det kan vara båda delarna, men att det är olika för olika 
individer. Mycket kan vara beroende på orsak till varför ett missbruk har uppstått. Är det så 
att i drogen har man helt enkelt funnit sig själv och anser sig ha fått en vardag som fungerar 
bättre än vad den gjort tidigare. Då är det kanske ren självmedicinering som missbruket 
handlar om. Är en person ”trasig i själen”, individen kanske lider av ångest eller depression, 
kanske drogbruket innebär att slippa känna alla känslor som är svåra att bemästra och på det 
viset ge en fristad i tillvaron. Kanske är det så att det finns en gen som gör att vissa är mer 
benägna att söka sig till missbruk och provar de en gång så är det kört. Helt klart är i alla fall 
att det finns lika många orsaker och förklaringar som det finns missbrukare. Varje individ har 
sin egen historia att berätta och sina egna orsaker. Det som är gemensamt är att när ett 
missbruk är det som har tagit över det dagliga livet så ter sig vardagen tämligen lika för alla. 
Att jaga efter och ha tillgång till pengar och droger. 
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12 Bilaga 1 – DSM IV 
 
Diagnoskriterier 
 
Missbruk enligt DSM-IV 
A. Ett maladaptivt substansbruk som leder till klinisk signifikant funktionsnedsättning eller 

lidande, vilket tar sig uttryck i minst ett av följande kriterier under en och samma 
tolvmånaders period: 

 
1. Upprepat substans bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet (t ex substansrelaterad upprepad 
arbetsfrånvaro eller dåliga arbetsprestationer; substansrelaterad frånvaro, avstängning 
eller relegering från skola; substansrelaterad vanskötsel av barn eller hushåll). 

2. Upprepat substansbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada (t 
ex substanspåverkan i samband med bilkörning, arbete med maskiner). 

3. Upprepade substansrelaterade problem med rättvisan (t ex att vid upprepade tillfällen 
bli arresterad för substansrelaterat störande beteende). 

4. Fortsatt substansbruk trots ständiga eller återkommande av social eller mellanmänsklig 
natur orsakade eller förstärkta av substanseffekterna (t ex slagsmål, gräl med partnern 
om följderna av berusning). 

 
B. Symtomen har aldrig uppfyllt kriterierna för beroende för denna substans. 
 
 
Substansberoende enligt DSM-IV 
Ett maladaptivt substansbruk som leder till klinisk signifikant funktionsnedsättning eller 
lidande, vilket tar sig i uttryck i minst tre av följande kriterier under loppet av en och samma 
tolvmånadersperiod: 
 

1. Tolerans, definierat som endera följande: 
a) ett behov av påtagligt ökad mängd av substansen för att uppnå rus eller annan 
önskad effekt. 
b) påtagligt minskad effekt vid fortgående bruk av samma mängd av substansen. 

2. Abstinens, vilket visar sig i något av följande: 
a) abstinenssymtom som är karaktäristiska för substansen (anges under 
abstinenskriterium A och B under de olika substanserna) 
b) samma substans (eller en liknande substans) intas i syfte att lindra eller undvika 
abstinenssymtom.  

3. Substansen används oftast i större mängd eller under en längre period än som avsågs. 
4. Det finns en varaktig önskan om eller misslyckande försök att begränsa eller 

kontrollera substansbruket. 
5. Mycket tid ägnas åt att försöka få tag på substansen (t ex att besöka flera olika läkare 

för att få recept), nyttja substansen (t ex kedjeröka) eller hämta sig från 
substansbrukets effekter.  

6. Viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas på grund 
av substansbruket. 
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7. Bruket av substansen fortgår trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som 
sannolik orsakats eller förvärras av substansen (t ex fortsatt bruk av kokain trots 
vetskap om kokainbetingat depression, fortsatt drickande trots vetskap om magsår som 
förvärrats av alkoholen).  

 
Specificera om: 
Med fysisk beroende: belägg för tolerans eller abstinens [dvs endera av kriterium (1) eller (2) 
föreligger] 
Utan fysisk beroende: Inga belägg för tolerans eller abstinens [dvs varken kriterium (1) eller (2) 
föreligger] 
 

Hämtat från: Johansson & Wirbing (2005) sid. 325-326 
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13 Bilaga 2 – ICD-10 
 
Skadligt bruk (harmful use) enligt ICD-10 (WHO): 
Bruk av psykoaktiva substanser på ett eller annat sätt som skadar hälsan. Skadan kan vara 
fysisk (som hepatit vid intravenöst missbruk) eller psykisk (som depression perioder sekundär 
till hög alkoholkonsumtion).  
 
Beroende enligt ICD-10 (WHO): 
En grupp kognitiva och psykologiska fenomen samt beteendefenomen som utvecklas efter 
återkommande substansanvändning och som i typiska fall innefattar: 
 

1. stark längtan efter drogen 
2. svårigheter att kontrollera intaget  
3. fortsatt användning trots skadliga effekter  
4. prioriteringar av substansanvändning högre än andra aktiviteter och förpliktelser  
5. ökad tolerans och ibland fysiska abstinenssymtom. 

 
Beroendesyndromet kan gälla specifik psykoaktiv substans (som t ex alkohol), en klass av 
substanser (som t ex opiater) eller flera farmakologiskt olika psykoaktiva substanser. 
 

Hämtat från: Johansson & Wirbing (2005) sid. 326    
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14 Bilaga 3 - Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
Inledningsvis ger vi en presentation av oss själva, vad vi heter och att vi läser vid Karlstad 
universitet, socialomsorgsprogrammet. Vi berättar att det är en uppsats på c-nivå som ligger 
till grund för intervjuerna.  
 
Syftet med studien är att vi vill få ökad förståelse och beskriva ”Hur kan vardagen se ut för 
individer med missbruk av berusningssubstanser?” utifrån missbrukares egna perspektiv.  
 
Respondenten får även information om att vi har tystnadsplikt och att det är endast vi och 
eventuellt vår handledare, Per Folkesson universitetslektor i psykologi vid Karlstads 
universitet, som får ta del av materialet. Vi meddelar även att den färdiga uppsatsen kommer 
att ligga ute på Internet. Vi delger information om att det är helt frivilligt att delta och att 
avböja att svara på frågor om det är något som respondenten av någon anledning inte vill 
svara på. 
 
Vi talar om att avslutningsvis har vi en enkät som ingår i en annan undersökning och ger 
respondenten följebreven till de båda studierna. Detta gäller de respondenter vi kommit i 
kontakt med genom ANA. Vi ger en kort beskrivning om vad den innebär, att det är för IKU 
och att det är vår handledare Per Folkesson som står ansvarig för den. 

 
∗ Status 

- Kan du ge en kort beskrivning av dig själv? 
- Ålder: 
- Kön: 
 

∗ Boendesituation 
- Hur ser din/er boendesituation ut idag, hur har den sett ut? 

 
∗ Försörjning 

- Hur försörjer du dig?  
- Vid avsaknad av arbete, finns det någon annan typ av sysselsättning? 
 

∗ Familjeförhållanden 
- Har du familj, om ja, hur har familjrelationerna sett ut?  
- Hur ser dina relationer ut till övriga familjen, moder, fader, eventuella 

syskon? 
 

∗ Kontakt med myndigheter 
- När inleddes kontakten med myndigheten? 
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- Har du eller har du haft någon kontakt med andra myndigheter? 
 

 
∗ Missbruk 

- Vilken typ av droger använde du? 
- Hur lång tid pågick missbruket? 
-  Hur finansierade du ditt missbruk? 
- Vilken roll hade missbruket/drogen i vardagslivet? 
 

∗ Vardag  
- Beskriv ett typiskt dygn, flera dagar, eller en vecka för dig under din 

aktiva tid. 
- Fanns det kriminalitet i din vardag? 
- Är det någon skillnad på vardag med eller utan droger? 

- Ville du göra någon förändring i din vardag? 
 

∗ Vänner 
- Hur ser din umgängeskrets ut idag, hur såg den ut under missbruket? 
- Hur ser relationerna ut missbrukare emellan? 

 
∗ Framtidsutsikter 

- Hur ser du på din framtid? 
 
Intervjun avslutas med ett tack till respondenten och vi ställer frågan om det är något som 
respondenten har att tillägga. Vi kommer även att lämna uppgifter där respondenten kan 
kontakta oss via e-post vid frågor eller synpunkter. 
 
Pers frågeformulär läggs fram som ett sista moment till de respondenter vi kommit i kontakt 
med genom ANA och vi tackar respondenten för sin medverkan. 
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15 Bilaga 4 – Respondent brev 
 
 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar vår sjätte termin på sociala omsorgsprogrammet vid 

Karlstads universitet. Som vårt examensarbete har vi valt att skriva om missbruk utifrån 

vardagslivet. Vi vill få ökad förståelse av missbrukares egna erfarenheter. Vi vänder oss till Er 

för att få hjälp med detta. 

Det vore en stor hjälp om du ville delta i en intervju där vi båda två kommer att medverka. 

Intervjuerna kommer att bandas och sedan skrivas ner i pappersform. Alla deltagare kommer 

att vara anonyma. Det innebär att deltagarna i uppsatsen kommer att avidentifieras. Du har när 

som helst möjligheten att avbryta din medverkan i studien. Allt arbete kommer att ske under 

sekretess. Det är enbart vi och vår handledare Per Folkesson som är universitetslektor i 

psykologi vid Karlstads universitet som har tillgång till intervjumaterialet. 

Det färdiga arbetet kommer att finnas tillgängligt på Karlstads universitets elektroniska 

uppsatsarkiv. Vid önskemål finns det möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen.  

 

Med vänliga hälsningar  

Katja & Fredrik 


