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Sammanfattning 
Denna studie behandlar hur människor lever fritt från droger efter en lång tid av missbruk, hur 
de har lämnat det missbruket bakom sig och hur de undviker att hamna i ett drogmissbruk 
igen. Syftet med denna studie var att analysera och fördjupa sig i livet hos människor som 
länge har levt med missbruk och som idag har lämnat missbruket bakom sig. I studien har vi 
kontaktat personer från målgruppen som är vuxna män i Sverige mellan åldersintervallet 45–
55 år och som under tjugo år har levt med ett missbruk, men som idag lever drogfria liv. Sex 
intervjuer har genomförts med målgruppen genom att använda kvalitativa och 
semistrukturerade intervjuer för att få insikt i ämnet, vägen in och ut ur missbruket. 
 
Av våra intervjuer talade fyra av de sex respondenterna om ensamhet. Respondenterna talade 
om att de ofta kände sig utanför, utanför sin familj och utanför samhället. Att de framförallt 
saknade sin självrespekt. Resultatet visar att nyfikenhet, att vara ung, vilse, lättpåverkad av 
grupptryck och att söka efter identitet är några av anledningarna till att respondenterna 
hamnade i vägen för alkohol- och drogmissbruk. Att hantera stigmatiseringen som drivs i 
samhället och manifesteras av individer är något som intervjuarna talar om. Om hur det 
kommer till följd av ett liv som de inte längre lever. 
 
Resultatet visar att betydande förändringar skedde i respondenternas liv efter att hadde 
genomgått behandling. Respondenterna tog även upp vikten av att ha empatiska människor 
inblandade i behandlingen och deras liv. Det är dessa empatiska individer som är villiga att 
fungera som stödsystem och är inriktade på att hjälpa individen att överleva i nya positiva och 
drogfria relationer. Det är viktigt att notera att alla våra respondenter lever ett drogfritt och 
normalt liv idag. Baserat på resultaten av vår studie har vi kommit fram till att det är möjligt 
för personer som har alkohol- och narkotikamissbruk att leva ett normalt liv efter att ha 
lämnat sitt missbruk. 
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Abstract 
 
The study addresses how people live free of drugs after a long time of abuse, how they have 
left their past drug and substance abuse and how they avoid relapse today. The purpose of this 
study was to analyse and immerse ourselves in the life process of people who have lived for a 
long time with substance addiction and polysubstance abuse, and who have today left that life 
behind them. In the study, we have approached individuals from the target group which are 
adult men in Sweden between the age range of 45-55 years who have lived with their 
addiction over twenty years and are today living lives free of substance and drug abuse. Six 
interviews have been conducted with the target group by using qualitative and semi-structured 
interviews to gain insight into the substance abuse, the pathways that led to addiction and the 
pathway out of it. 

From our interviews, four out of the six respondents spoke of solitude and loneliness. The 
interviewees spoke about often feeling outside, outside of their family's secure embrace, 
outside of society and particularly outside their own self-respect. The result shows that 
curiosity, being young, lost, easily affected and seeking for identity are some of the reasons 
that led to the respondents falling into a pathway of alcohol and drug abuse. Dealing with the 
stigma that is operated in society and manifested by individuals is something that the 
interviewees speak of and how it comes a consequence of a life that they do not live anymore.  

The result shows that significant change happened in the interviewees lives by them 
undergoing treatment and having empathetic and caring people involved in their lives. These 
are the people who are willing to act as support systems and are geared towards helping the 
individual to survive in new, positive and drug-free relationships. It is important to note that 
all our respondents live common lives today. Based on the results of our study, we have 
concluded that it is possible for people who have an alcohol- and drug addiction to live a 
common life after leaving their substance abuse.  
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substance abuse. 
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1. Inledning 
 
Socialarbetare möter dagligen individer med missbruksproblematik som är i behov av stöd 
och hjälp. Enligt Socialtjänstlagen (SoL 1 § i 1 kap. SFS 2001:453) ska socialtjänsten främja 
människornas rätt till trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i 
samhällslivet. SOL 7 § i 3 kap. nämner förebyggande och motverkande av missbruk av 
alkohol och andra beroendeframkallande medel som ett viktigt arbete som socialnämnden 
verkar för. SOL 9 § i 5 kap. nämner även främjandet av att hjälpa den enskilde missbrukaren 
att komma ifrån missbruket genom att erbjuda vård och de insatser som individen behöver. 
Planen ska fullföljas och noga bevakas av socialnämnden, detta i samförstånd med den 
enskilde. Forskning har visat att klienter med missbruksproblematik oftast hamnar i kläm 
mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård samt andra verksamheter. Detta leder till att 
klienten inte får den vård och det stöd som individen förväntar sig få. Klienten kan få problem 
att ta sig ut ur sitt missbruk (IVO 2016). 
 
Missbruksproblematiken är ett ämne som är viktigt att belysa och som vi har valt att fördjupa 
oss i. Detta tema valdes då det är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Människor som 
missbrukar narkotika i samband med alkohol och/eller andra läkemedel ses oftast som 
syndabockar och avvikare av samhällsnormen. Individer som missbrukar narkotika och andra 
substanser stämplas som farliga och hotfulla. Dessa grupper är svaga i samhället och har det 
betydligt svårare att bli en del av det. Media visar stereotypiska bilder av både kvinnor och 
män som handskas med denna problematik och bilden av dessa grupper har inte blivit bättre 
med åren. Många människor känner stark rädsla och har fördomar mot gruppen som vi valt att 
fokusera på. Vi kände att det finns mycket okunskap om målgruppen och vi vill med denna 
studie ta reda på varför människor tar sig in i missbruk samt hur det går för dem att ta sig ur 
missbruket. Därför är det ett viktigt område för oss att belysa, då vi vill visa en annorlunda 
bild av varför individer hamnar utanför systemet, men även hur de kommer tillbaks in i 
samhället. 
 
I dagens samhälle har vi lagar som förbjuder narkotikaanvändning. Det finns även 
förebyggande åtgärder mot narkotika i form av kommunal kontrollpolitik. Det är i form av 
olika behandlingar som syftar på att bekämpa narkotikamissbruket. Enligt CAN:s rapport 
Drogutvecklingen i Sverige (2014) finns det ingen enig bild gällande utsträckningen av 
dagens missbruk. Enligt rapporten har det skett en relativt kraftig ökning av 
narkotikautvecklingen under 1990-talet, men denna takt har minskat under 2000-talet. Här 
påpekas det dock att uppgången inte helt har hindrats och att det finns vissa indikatorer så 
som kriminalitet eller lättillgänglighet av narkotika som kan påverka en möjlig försämring 
även för efterföljande år. Många människor som skulle vilja veta varför det har blivit som det 
har blivit vågar inte ifrågasätta drogernas drivkrafter och ruset det bringar. Enligt Johansson 
och Wirbing (2005) består beroendeskapande läkemedel utav en stor del av blandmissbruk, 
rökning, alkohol och narkotika. De vanligaste substanser att missbruka är benzodiazepiner (t 
ex Sobril, Flunitrazepam och Stesolid) och värktabletter (t ex Citodon, Ketogan, Treo comp). 
I missbruk kan läkemedel rökas, sväljas, injiceras och sniffas. Bland ungdomar har det varit 
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populärt att kombinera alkohol och läkemedel för att uppnå en ökad berusningseffekt. Denna 
studie kan bli ett viktigt redskap i det sociala arbetet då den öppnar dörrar för insikt och 
förståelse.  
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Studiens syfte är att analysera och fördjupa oss i livet hos personer som under en längre tid 
har levt med ett blandmissbruk och som idag har lämnat missbruket bakom sig.  
Kärnan vi är ute efter är hur människor kommer in i missbruket och vilka vägar de väljer för 
att ta sig ur det. Studien fokuserar på vilket sätt personer lever drogfritt efter en lång tid med 
missbruk, hur personer undviker att hamna i ett drogmissbruk igen samt vilka typer av stöd 
och insatser individen har fått från samhället. I vår studie har vi valt att fokusera och besvara 
på följande frågor: 
 
 - Vilka är de vanligaste anledningarna till att människor hamnar i blandmissbruk? 
 
 - Vad är det som anses som vändpunkten, dvs. första steget i en missbrukarens liv som gör att 
människor blir fast beslutsamma och villiga till förändring? 
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2. Tidigare	forskning	
 

Missbruksproblematik 
 
Narkotika har fram till 1960-talet använts som medicin i Sverige. Detta har resulterat till att 
man experimenterade med olika sorters droger och blandade dem vilket på så sätt resulterade 
till att man upptäckte att medicinerna kunde hjälpa till att uppnå olika nivåer av rus. På 1960-
talet var det modernt att röka hasch och använda amfetamin i sprutor. På 1970-talet började 
användning av narkotika öka mellan unga personer. Hälsoskador var redan kända i bruk av 
alkohol och man ville förhindra och informera om de skador som narkotika kunde orsaka. 
Användning av opiater kunde lätt leda till beroende. Via media informerades folk att droger 
hade fler skadliga biverkningar på kroppen än alkohol. 
 
När det gäller vägen in och ut ur missbruk undersöker författaren Kristiansen (1999) i sin 
avhandling två syften för att ta reda på olika aspekt bakom missbruksförhållanden. Författaren 
har utgått från sex tematiska frågeställningar som alla sätter och undersöker 
intervjupersonernas bild av sina liv i centrum. Här undersöker författaren framförallt 
tidpunkten då klienterna inte använde droger, tiden då de blev missbrukare och slutligen till 
tidpunkten då de lämnade bruket av droger bakom sig. Detta genom att utgå från 
vetenskapliga artiklar och kvalitativa forskningsintervjuer. I doktorsavhandlingen undersöker 
även författaren vad det innebär att vara socialt integrerad med de erfarenheter man har med 
sig som tidigare drogmissbrukare. Kristiansen använder sig av kvalitativa forskningsintervjuer 
med symbolisk interaktion som utgångspunkt, där målgruppen är sju kvinnor och sju män. 
  
Resultaten visar att respondenterna började använda droger i sina ungdomsår och att det med 
tiden blev svårare för dem att leva normala liv utan droger i bilden. Det var när 
respondenterna började möta allvarliga situationer som de bestämde sig för att lämna 
missbruket bakom sig. Resultaten visar att de negativa sociala konsekvenserna påverkade 
deras beslut att lämna missbruket. Resultaten visar även att de flesta intervjuade gick igenom 
en institutionell behandling för att bli av med sitt drogmissbruk. Idag lever de intervjuade 
normala liv där de arbetar, studerar, har familjer som betyder mycket för dem och är 
engagerade i olika former inom samhället. Avhandlingen har använts i denna studie då den är 
relevant till frågeställningarna och syftet. 
 
 
Äldres syn på alkoholkonsumtion 
 
I den vetenskapliga artikeln 60 till 70-åringars tal om den egna alkoholkonsumtionen 
analyserar författaren Billinger (2012) äldre personers alkoholvanor med undersökning av en 
fokusgrupp, där gruppdeltagarna diskuterar det givna ämnet i syfte av diskussion. Den här 
vetenskapliga artikeln har valts för att dels ta reda på hur äldre ser på sin konsumtion av 
alkohol och dels för att jämföra kvinnors bild och erfarenheter av alkohol med männens bild 
och erfarenheter. 
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Syftet med studien av Billinger var att; ”undersöka hur personer i Sverige – som idag lever i 
den tredje åldern – tillsammans resonerar om sitt förhållande till alkohol, hur de ser på 
gränserna mellan vad som är ett acceptabelt och oacceptabelt drickande.” (s. 171).  
Här berättar författaren att konsumtionen av alkohol har blivit ett av de sätt att uttrycka sin 
livsstil och identitet. Konsumtionen förändras över tid och synen på alkohol påverkas även av 
alkoholpolitiken. Billinger skriver om hur vi idag nås av budskapet att ett glas rödvin om 
dagen är något som är bra för hälsan och att alkohol är en god del av en angenäm ”tredje 
ålder”. 
 
Resultaten visar att de flesta deltagarna växte upp i hem där båda föräldrarna vanligen var 
nyktra eller drack måttligt i olika festliga tillfälligheter. En kvinna definierar sin far som 
alkoholist och hade våldsamma och negativa erfarenheter från uppväxten. Författaren 
analyserar här vad alkoholkonsumtionen beskrevs som i de hem där deltagarna växte upp, där 
två motsatta konstruktioner nämns mot varandra. I ena konstruktionen är föräldrarna emot 
alkohol i hemmet och alkohol sågs som ett problem och i den andra konstruktionen är alkohol 
inte ett problem och kan konsumeras i måttliga mängder.  
 
I resultatet talas det även om alkoholdebuten där de flesta kvinnliga deltagarna nämner att 
deras alkoholdebut var odramatisk medan de manliga deltagarna nämner att deras 
alkoholdebut var dramatisk. Männen nämner att de hade druckit för mycket starksprit och att 
de varit kraftigt berusade. En del av intervjupersonerna berättar om tiden då de drack för 
mycket och att drickandet förde med sig negativa konsekvenser. Här beskriver även 
deltagarna skillnaden av att vara man eller kvinna i alkoholkonsumtionen och att det var 
oetisk för en kvinna att dricka sig redlöst berusad, något som en man inte hade något problem 
att göra och som var en del av männens vuxenblivande. När det talas om hur deltagarna 
beskriver sin alkoholkonsumtion idag nämner en deltagare att hon hade varit med om 
händelser i familjen som var väldigt tragiska och alkoholrelaterade. Detta ledde till att hon 
numera drack mindre och sparsamt. 
 
 
Droger och identitet 
 
Lindberg (1998) skriver att drogupplevelse bestäms av social miljö och olika aktiviteter som 
ingår i den miljön. I olika grupper har individer varierande upplevelser av droger och allt 
beror på vilka sammanhang som drogerna intas i. För dem som har vuxit upp i otrygghet eller 
har skam, skuldkänslor och problem med sökande av identitet har droger fungerat som 
självmedicinering. Droger har i dessa situationer fyllt ett tomrum och har blivit en ersättning 
för förlorade kärleksobjekt. Narkotika startar oftast som ett experiment som snabbt kan övergå 
till regelbundet och vardagligt bruk. Senare kan detta övergå till bruk som anses skadligt för 
hälsan. 
 
Enligt Lindberg (1998) kan gemensamma mönster hittas i drogkretsarna. Dessa gemensamma 
mönster är självvärdering och avsaknad av kulturella kapital. Kulturella kapital behövs för att 
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personen ska känna sig delaktig i samhället och i miljöer som är fria från narkotika. De 
grupper som använder narkotika behöver avskildhet för att kunna utföra sina ritualer. Dessa 
ritualer sker i isolering och upplevs som en symbol för gruppsolidaritet. I överenskommelse 
intar man droger tillsammans och hjälper varandra att skaffa nya droger. Med fokus på samma 
handling delar de i gruppen gemensamma upplevelser av välbefinnande och harmoni för 
stunden. Samtalen är fokuserade runt droger och drogupplevelsen. 
 
 
Diagnoser och missbruksproblematik 
 
Johansson och Wirbing (2005) skriver att begreppet missbruk oftast används inom 
socialtjänsten utan att man specificerar om ett beroende finns eller inte och författarna 
poängterar att missbruk och beroende är två olika saker. I diagnoskriterier är missbruk ett 
skadligt bruk och beroende har olika tillstånd. Diagnosen kan ge information om problemet 
och förklaringar till varför ett beroende utvecklas eller hur det kan behandlas. Diagnoser kan 
tydligt beskriva svårighetsgrader hos personen som behöver hjälp. Om man vet att det 
föreligger beroende hos en individ kan man planera vård. Här förstår man att 
abstinensutveckling kan övergå till eventuella problem när en patient är på väg att lämna 
missbruk bakom sig. Därför kan diagnosen användas inom socialtjänsten och sjukvården utan 
att man är överens om vilka vägar som är bäst att ta eller vilka förklaringsmodeller som är 
mest lämpade för patienten. Det anses oftast positivt i möte med sjukvården att det finns en 
öppen dialog och vilja för förändring då detta kan komplettera arbetet mellan hjälpare och 
brukare. 
 
Enligt författarna kan missbruk vara situationsbunden och ta plats vid exempelvis skilsmässa 
eller under speciella perioder i livet som exempelvis ungdomsåren. Missbruk kan förändras 
spontant beroende på situationen i livet. Ofta räcker det med ett samtal om alkoholvanor eller 
kontakt med hälsorådgivning för att en förändring ska ske. Men det kan även finnas andra 
anledningar i grunden som leder till att ett missbruk kräver olika typer av hjälpinsatser. 
Beroende är enligt författarna allvarligare än missbruk då det kräver att kroppen vänjer sig till 
livet utan droger. 
 
Enligt Johansson och Wirbing (2005) är den genomsnittliga åldern för att testa narkotika 
sjutton år. Många unga anger som skäl att det handlar om nyfikenhet, effekt av ruset som man 
förväntade sig och de flesta ungdomar som prövar droger gör det tillfälligt. Stora städer har 
större utbud av narkotika, försäljning av narkotika, partydroger och cannabis. Detta säljs via 
nätet och man kan även få gratisprover erbjudna. I ungdomskulturen växer olika trender och 
stilar och rekryteringsvägen till missbruket sker med hjälp av rejvtrender, festande som på 60-
talet påminde om flower-power-filosofin. Riskfaktorerna är tydliga för unga människor som 
festar då det är lätt hänt att det övergår till tungt missbruk framöver. Narkotika och alkohol 
används i olika sociala sammanhang och ungdomar använder dem som sociala markörer samt 
som ett sätt att träda in i vuxenlivet. 
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Alkohol i dagens samhälle 
 
Alkohol tillskrivs lugnande egenskaper då den år ångest och orosdämpande. Det är lätt att 
uppleva en uppiggande påverkan som kan leda till att tankarna förs till olika sorters droger 
som exempelvis kokain och amfetamin (Johansson & Wirbing, 2005). Enligt författarna är 
alkohol en mer komplicerad drog än man tidigare har trott. Dessutom har alkohol en längre 
tradition av användning medan narkotikaanvändning är av ett senare datum. Alkohol är i 
jämförelse med andra droger lagligt i vårt samhälle. Om man använder alkohol i 
festsammanhang kan användning av substansen tolkas som smörjmedel som gör att man 
lättare kan skapa kontakter och uppnå sina mål. Det har helt annan betydelse om alkohol 
används i religiösa, kulturella eller ceremoniella sammanhang. 
 
 
Kunskapsöversikt och början  
 
Droganvändning har hos många börjat som fritidssysselsättning och fritidskonsumtion. Om 
droganvändning bryter mot regler och på så sätt rubbar balansen mellan ansvar, skola, arbete 
och fritid är det lätt att livsstrukturen förändras. Svensson (2007) skriver att det finns olika 
kategorier av bruk och missbruk. Med experimenterande användning menar Svensson att 
droganvändning tolkas som prov av nya drogupplevelser. De flesta ungdomar brukar inte 
fortsätta med droger efter att de har prövat. Den andra förklaringen är att det 
situationsbetingade bruket oftast förknippas med socialt umgänge när personen kan tänka sig 
använda droger ibland. Det kontrollerade bruket betyder att personen uppfyller kriterium för 
användning minst tio gånger om året eller en gång i veckan. Den typ av användning menar 
Svensson är bruk för att individen inte har hunnit ansluta sig till narkomanvärldarna. Här dras 
paralleller med alkohol som intas ibland i olika sammanhang. 
  
Med begränsat missbruk menas att narkotika används dagligen men pengar finns kvar för mat, 
hyra och sociala kontakter med personer utanför drogvärlden. När missbruket är intensivt 
börjar vardagen och jakten efter droger att ge mening i livet. All sysselsättning snurrar runt 
droger. Missbrukare undrar hur det ska ordnas med pengar, hitta langare, köpa droger, hitta 
ställen att inta droger och kanske njuta en stund. Det är grovt indelat i kategorier. Gränserna 
är flytande och påverkan är olika från person till person. Enligt Svensson (2007) beskrivs en 
livsstil som ett utryck och representation av människans identitet. Det kan beskriva viktiga 
delar i en människans liv, de delar som personen vill visa upp för omvärlden. Begreppet 
poängterar inte varför personer lever sitt liv som de gör men det kan visa skillnaden på livet 
mellan olika personen och stereotypa bilden av hur en missbrukare ska vara. 
 
Drogupplevelse kan beskrivas i bildspråk som att man har fattat eld och att man 
brinner(Svensson,2007). Att brinna för något symboliserar passion. En annan bild som 
Svensson skriver om är tillstånd av lidande, prövning, plåga och obehag. Känslan beskrivs 
som en utbrunnen tändsticka, aska och död. Narkotika används på olika sätt av olika 
människor i syfte av olika betydelser för alla. Drogen kan fylla olika funktioner för 
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användare. Funktioner formar mönster som förändras med tiden. Om droger övergår från 
njutning till självmedicinering som tar stor plats i vardagen har personen tagit ett stort steg, en 
övergång från bruk till missbruk. 
 
Narkomanens förhållande till droger beskrivs som en kärleksaffär. De som använder heroin 
kallas för Jonkare. Jonkare är förälskade i heroin. Smekmånadsperiod beskrivs som tiden när 
individen upplever eufori utan fysiska biverkningar. Fram tills dess har de inte förstått att de 
har blivit fysiskt beroende av heroinet (Svensson, 2007). Förhållandet till droger kan ändras 
som relation mellan två människor. Förhållande kan få en personlig betydelse och det kan 
utveckla känslor som speglar saknad, sorg, glädje eller lycka. I perioder kan droger fungera 
som substitut för en kärlekspartner av kött och blod och kan beskrivas som en relation man 
lever i av gammal vana. När detta upphör beskrivs känslor i termer av saknad, stor lättnad 
eller ett stort tomrum. 
 
Lindberg (1998) skriver att rituella handlingar är mer fruktbara och kan förstås som en 
ceremoni som skapar känslomässig upplevelse. Det måste finnas minst två personer i en 
grupp som kan rikta uppmärksamhet mot samma handling. Alla i gruppen har fokus på 
samma sak, exempelvis hur man intar droger och de procedurer som kan uppnås på olika sätt. 
Alla som är tillsammans i gruppen delar på en gemensam sinnesstämning. Känslorna kan bli 
positiva eller negativa men förtroende för de personer som ingår i gruppen växer och blir 
starkare med gemenskapen. 
  
  
Identitetsskapande 
  
Kristiansen (1999) skriver i sin avhandling att samtliga intervjupersoner började sin karriär 
med användning av hasch och det gjorde alla under adolescensen. För många ungdomar var 
användning av hasch ett sätt att visa protest mot föräldrar. Många fick nya kamrater och börja 
överge sina tidigare intressen som har varit stor del av fritiden. Ingen av ungdomarna anger 
ångest, depression eller andra kriser som själva anledningen till varför de började använda 
narkotika. De skäl som anges är att de var nyfikna och tyckte att det var spännande. Alla i 
gruppen hade samma inställning, alla upplevde haschrökning som någonting positivt, något 
man hade upplevt gemensamt och som var relationsförstärkande. I själva början kände ingen 
haschets berusningseffekter. Nybörjarna fick lära sig av andra haschrökare hur man skulle bli 
flummig. Det krävdes en del ansträngningar till att bli en i gänget där de började röka hasch. 
 
Tolkning av narkotikarökning har handlat om tillhörande och kamraterna har varit viktigare 
än droger. Rökande upptog dock en lång tid av ungdomarnas tillvaro och det övergick snabbt 
till en central aktivitet i deras liv. Senare har många övergått till att upptäcka amfetamin, 
heroin och med den ökade nyfikenhet tappade många av dem läsintresse. Många av 
ungdomarna som har varit centrala i avhandlingen anger att narkotikaanvändning har 
samband med stark gemenskap. Valet att börja pröva olika droger har inte i deras egna ögon 
eller i omgivningens ögon fått definitionen att ungdomarna är narkotikamissbrukare. 
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Ungdomar har lätt att utveckla beroende i användning av narkotika utan att förstå att beroende 
bär med sig olika konsekvenser (Kristiansen, 1999). 
  
 
Missbrukskarriär 
  
Med ordet karriär poängteras utvecklingen som sker stegvis i allt som man gör. Inom 
missbruk lär man sig stegvis använda droger av de som redan har byggt upp sin karriär. Man 
växer i detta man håller på med. Att börja bygga på sin avvikarkarriär kräver att personen ska 
passera genom en process som redan fanns i det förflutna när allt började. Den processen ska 
vara en del av vardagen och det ska fortsätta och vara innehåll i framtiden. Tidigare forskning 
visar att människor som har låg utbildning, bor i dåliga bostadsområden och tillhör 
minoritetsgrupper i samhället minskar individens valmöjligheter för framtiden. Det formar en 
ram men det behöver inte betyda att alla individen agerar på samma sätt och utvecklar 
processer som kan stämpla dem. 
  
Goldberg (2010) presenterar underliga mönster som han har samlat i möte med många 
människor med olika personligheter, med positiva och negativa egenskaper. Enligt författaren 
har början för att bli avvikare sina grunder i självbilden hos individen. Självbilden är en viktig 
del av uppfattningen av det egna beteende hos individen som ska leva upp till samhällsidealet. 
Det är viktigt att personliga egenskaper ska uppfylla normer som ska passa in i denna modell. 
Självbilden formas genom relationen till andra människor. Om man har positiva personer runt 
omkring sig är påverkan på självbilden positiv. En individ med dålig självbild har lärt sig att 
personliga egenskaper inte passar in i samhälleliga normer och det är anledningen att man mår 
dåligt. I en process med negativa reaktioner och kommentarer från andra är det lätt att en 
individ känner sig stämplad. På det sättet omdefinieras självbilden till att det kan upplevas 
som mer negativt än det har varit dittills. Självbilden formas av olika stora eller små händelser 
och när omgivningens reaktioner har etablerats är det svårt att förändra och detta brukar 
drabba individen på sikt. Individens handling kan inte analyseras utifrån individen själv utan 
är beroende av andra faktorer, andra människor och miljöer som formar individen. Människor 
är beroende av andra människor. De är sociala och trivs bra i andras sällskap och människans 
beteende styrs av sociala relationer. 
  
 
Avvikarkarriär 
  
Goldberg (2010) menar att det finns många arenor när man kan känna sig stämplad 
exempelvis i skolan, utseende, annorlunda beteende, inom familjen, umgängesgruppen osv. 
Han skriver att första stadiet i avvikarkarriär är så kallad stämpling av föräldrarna och att det 
yttrar sig i när barn får budskap om att föräldrarna inte bara tycker att de gör fel handlingar, 
utan är dåliga barn och människor. När barnen har blivit äldre möter de samhället utanför 
hemmet i form av grundskolan, bekanta och andra människor i samma ålder vilket leder till 
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att beteendet blir mer socialt styrt. Med tiden lär barn sig vad som är bra och vilka beteenden 
som är dåliga.  
 
Vissa barn lär sig att de är odugliga och att de har det svårt med samhällets normer. Detta 
stadie kallas för samhällelig stämpling och handlar om ett barn som redan har stämplats av 
sina föräldrar och. löper större risk att utsättas för stämpling utanför hemmet. Personen som 
redan har en negativt etablerad självbild provocerar andra och på det sättet kräver bekräftelse 
av andra. 
  
Enligt Goldberg (2010) har narkotikamissbrukande personer mål att få bli bekräftade. Den 
negativa självbilden förstärk dock genom att de försöker fly från egna och andras krav som de 
upplever att de har ställts inför. De är ofta självdestruktiva, i behov av hämnd och hade redan 
en stark negativ självbild av sig själva redan innan de började missbruka narkotika. De har 
även redan blivit dömda av andra i sin omgivning och användningen av droger har blivit en 
tillflykt från det som de bär inom sig själv. 
 
Självbilden skapas med hjälp av andra personer. Reaktioner från omgivningen kräver en stark 
person som är beredda att undvika att bekräfta den negativa självbilden. Det krävs för fatt 
hjälpa och stödja i förändringsprocessen. De är en stor hjälp i förändringsskedet till personen 
som är i fas för att förbättra självbilden. 
 
 
Vändpunkten 
 
Svaret på vår andra frågeställning kan relateras till Kristiansen (1999) som skriver att många 
narkotikamissbrukare vill ha hjälp att sluta med sitt missbruk för att deras liv har varit 
negativt påverkat i alla områden. Han menar att många av hans respondenter har upplevt 
vändpunkten “the rock-bottom” som betyder att missbrukaren har förlorat sitt liv och eget 
värde i sina egna ögon. Detta har lett till att missbrukaren har nått den lägsta nivån. Individen 
har nu inte mer ork att missbruka och ekonomin går åt för att finansiera missbruket vilket har 
upplevts som starkt påverkande av relationer till familj eller nära. 
 
Kristiansen skriver att det är ett personligt misslyckande, att vändpunkten ofta upplevs som 
någonting obehagligt och att många vill lämna den känslan och göra någonting åt det. Många 
gånger kommer finansieringen av missbruket från kriminalitet eller illegala verksamheter och 
många vill ha hjälp att sluta med den livsstilen. Från andra sidan kan det finnas andra positiva 
händelser som kan vara en stark anledning till att missbrukare väljer att lämna allt gammalt 
och meningslös i utbyte mot en ny miljö, nya drogfria människor som är värda att satsa på. 
Om det hände positiva saker i livet som att få ett barn, skaffa ett arbete och liknande kan det 
bli en tillräckligt stor anledning att man bryter med det gamla livet och satsar på en förändring 
och en tryggare vardag. Kristiansen skriver “the rock-bottom” som ett bottenläge och det 
beskrivs även ofta som en grund för när personen bestämmer sig att sluta med missbruket. Det 
är en insikt när man har förstått sig själv och beslutat för att man vill förändra sitt liv. Den 
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vägen är personlig och ser olika ut i missbrukarnas värld. För många kan en av lösningarna 
vara att flytta från en kommun till en annan eller byta umgänge och starta livet på nytt. 
  
Enligt Lindberg (1998) är skam och skuldkänslor en stark och avgörande punkt i 
missbrukarens liv som de bestämmer sig för att göra någonting åt. Beslutet att söka sig till 
behandlingen är grundad i fysisk utmattning, inre dialog där individen tittar på sitt liv och 
värderar det. Drömmen om ett normalt liv leder till denna inre konversation som tillslut även 
leder till att personen kan tänka sig börja med behandling. Då kan de välja att prova på nya 
möjligheter som är tillgängliga för dem. Personen ställs inför en avgörande valsituation, 
exempelvis familjebehandling där narkotika behandlas, behandling där det kan handla om 
vårdnad av barn eller omhändertagande av barn, behandling och umgänge med barn eller inga 
kontakter med barn. Det är en förklarning av vändpunkten i missbrukarens liv där personen 
väljer ett positivt alternativ som att behålla sin familj, barn eller arbete. Kontakter med 
personer som missbrukare upplever är de viktiga i den vändpunkten är de personer som 
upplevs intresserade att påverka, hjälpa och möta individen där de är just nu. Det har varit 
personen utanför narkotikakretsen och det kan vara socialarbetare, de som lyssnade, såg de 
och inte dömde individen för sitt missbruk. 
 
 
Brister i insatser 
  
Sammanställningen handlar om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO 2016) skriver om 
missbruks- och beroendevården och hur brister identifierats som riskområden. Brister ses i 
samverkan mellan olika verksamheter. Här hamnar klienter i kläm mellan socialtjänst och 
hälso- och sjukvård samt andra verksamheter. Detta leder till att klienten inte får den vård och 
det stöd som individen förväntar sig få. Klienten kan få problem att ta sig ut ur sitt missbruk. 
Sammanställningen har gått till att IVO har övervakat fyra kommuner och åtta HVB 
verksamheter som arbetar med missbruksvård. Några av iakttagelserna som IVO har gjort är: 
Ett upprättande av Samordnad individuell plan (SIP) görs sällan och samverkan är inte 
strukturerad även om individen har behov av insatser från olika verksamheter, när planerna 
formuleras glöms HVB som aktör och får inte ta del av planering, individer får hjälp och stöd 
men på grund av de bristande rutinerna och dokumentationen kan det vara svårt att vara 
förvissad om att insatserna är de bästa för brukaren. 
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3. Metod 

 
Val av metod 
  
Inriktning och mål i studien har varit att samla kunskap om missbruk med hjälp av kvalitativa 
och semistrukturerade intervjuer som gjorts i mötet med respondenter. Materialet består av 
tidigare forskning och litteratur. Vi har valt att genomföra denna metod då semistruktuerade 
intervjuer ger en högre flexibilitet i intervjuer med deltagare då individerna kan 
vidareutveckla sina svar med information som är relevant och som annars skulle vara svår att 
få fram (Denscombe, 2000). Vi valde semikonstruerade intervjumetoden över den 
ostrukturerade intervjumetoden då man kan använda sig av färdigkonstruerade frågor som 
med hjälp av följdfrågor kan utvecklas under intervjuernas gång. Det har funnits en 
intervjuguide som respondenterna följt, men väldigt ofta har det uppkommit följdfrågor som 
spontant och oplanerat dykt upp i samtalet. Intervjuguiden har givit respondenterna utrymme 
att svara på frågorna med egna ord. Målet har varit att ge respondenterna möjlighet att svara 
på frågorna utifrån de frågeställningar som har funnits samt att hålla en narrativ metod i 
samtalet. Vi har använts oss av narrativ metod som har innehållit självbiografiska 
beskrivningar hos respondenterna. Det har gett oss ett tema som vi utvecklade genom 
studieundersökning. Med narrativ metod poängterar författarna att metoden är en viktig källa 
för information och att den har en accepterad position inom den kvalitativa forskningen (Bell 
och Waters, 2016). 
 
Undersökning i studie handlar om att beskriva och analysera vägen in och vägen ut ur 
missbruket. Studie skulle fördjupa oss i vad det kan betyda för män att genomgå förändringar. 
Att passera genom olika delar från att inte vara blandmissbrukare, till att vara det, för att 
sedan återgå efter missbruket till vanliga liv. Därför har vi valt kvalitativ inriktad metod som 
innebär att man närmar sig till människor vars liv är man intresserad av (Kristiansens,1999).  
Respondenternas berättelser har givit oss en inblick i missbruksproblematiken och samtalen 
har färgats av olika faktorer så som kön, socialt status och ålder, vilka har varit faktorer som 
varit svåra att överbrygga (Patel & Davidson, 2011). En djupgående tolkning har sedan gjorts 
av varje inspelad intervju. 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
Urvalet har varit målinriktat och har gjorts utifrån problemformulering i vår studie. 
Förberedelserna för att påbörja studieundersökningen har krävt både planering av målgruppen 
samt att hitta respondenter som kunde delta i studien. Det har varit viktigt att vi träffar 
personer som tidigare har haft missbruksproblematik i 20 år och som velat dela med sig av 
sina erfarenheter. Dessa individer ska ha slutat med sitt missbruk och lever idag i drogfria 
miljöer. Vi har använt oss av snöbollsurval för att få kontakt med relevanta personer (Bryman, 
2011). 
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Hjälp att träffa respondenter fick vi av bekanta som innan vårt inträde till intervju fick prata 
med var och en. På den sättet handplockade vi vår målgrupp. Målgruppen var män i åldrarna 
45–55 år som hade långt blandmissbruk bakom sig. Deras missbruk har varit över 20 år långt 
och idag lever alla respondenter drogfria liv i drogfria miljöer. Inspiration för studieguide fick 
vi från Kristiansens bok. Vi gjorde semistrukturerade intervjuer men vi upptäckte att 
berättelse hos respondenterna fick en annan form och övergick till en narrativ metod. 
När vi hade våra intervjuer har vi sett till att vi kan samtala avsides, att samtalsrummet blev 
bokad den tid vi kom överens om. Vi visste aldrig om mötet mellan respondenten och oss 
skulle bli av oavsett om vi kommit överens om dag och tid. 
 
När vi bokade tid med våra respondenter tillät vi att de skulle välja en tid och dag som 
passade dem. Oavsett förmånen dök flera av våra respondenter aldrig upp eller avböjde en 
eller två timmar efter avtalat möte. Vi var aldrig säkra. Vi förberedde oss för besvikelse för att 
vi visste ingenting om dem som vi skulle möta, bara att de är före detta missbrukare. 
Förväntan över att de skulle dela sin berättelse med oss skapade spänning och rädsla eftersom 
vi aldrig var säkra att vi skulle träffa vissa av dem. Ofta flög en tanke genom våra huvuden, 
exempelvis tänk om de inte kommer idag och vi förlorar ännu en dag i vårt arbete. Det var en 
skrämmande tanke men den risken var vi tvungna att ta för att samla in material. 
 
Intervjuerna har ägt rum inom bokade lokaler och har spelats in i samtalsrummet. Sex stycken 
intervjuer har gjorts med valda respondenter som har varit värdefulla för insamling av det 
empiriska materialet. Lalander konstaterar att: “Genom att möta människor som blir 
betydelsefulla för en kan ens habitus förändras, vilket innebär att man börjar förstå och 
uppleva verkligheten på ett sätt som man inte gjorde tidigare.” (Lalander, 2016, s.54). 
 
En intervju har gjorts per dag. Intervjuerna var starka, känslomässigt laddade och längden har 
inte varit längre än sextio minuter. Alla möten med respondenterna har varit väldigt olika 
varandra och atmosfären i rummet har varit spänt. Vi har befunnit oss väldigt nära osynliga 
gränsen som skulle respekteras och inte klivas över. I mötet med valda respondenter har vi 
fått en helt ny inblick i problematiken som vi skriver om.  
 
Varje möte som vi fick med våra respondenter har vi tagit på allvar. Vi har skapat en 
avslappnad atmosfär så att samtalet kunde ske spontant och upplevas som ett vanligt samtal.  
Vi har hållit ögonkontakt med respondenterna utan att det kändes som att vi stirrat på dem. 
Intervjusituationen präglades av både vikt och öppenhet. På det sättet har vi markerat att 
respondenterna är viktiga och att vi uppskattar deras närvaro. 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) måste många saker samspela för att en kvalitativ intervju 
ska vara möjlig. Forskare måste tänka på miljö och var intervjun ska äga rum. Det är viktigt 
att respondenterna kan känna att de är sedda och hörda. Att de kan känna ro och uppskattning 
för att deras erfarenhet av problematiken kan användas i forskningssyfte. 
 
Vi tänkte skriva några ord om upplevelse i forskningstexten, hur vi kände, hur vi mådde. 
Intervjuerna som vi har gjort med våra respondenter har gett oss en stark bild av deras 
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livssituationer. Efter en avslutad intervju kunde vi ibland känna oss påverkade, chockade, 
utmattade och tärda så att man gick och la sig med konstiga känslor i magen. Vi behövde 
vänja oss vid deras berättelser eftersom de var så tunga och efter några gånger tränade vi in 
oss så att vi kunde analysera deras berättelser. Det var obekvämt med främmande känslor som 
kroppen hade svårt att sortera. 
 
 
Etiska överväganden 
 
För att uppfylla de etiska ställningstaganden som behövs i en intervju har vi använt oss av 
vetenskapsrådets (2004) beskrivning av individskyddskrav vid användningen till forskning 
tillsammans med de etiska principerna som enligt Bryman (2011) rör frivillighet, integritet, 
konfindetialitet och anonymitet. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet är fyra huvudkrav som finns under individskyddskravet. 
 
Informationskravet handlar om att respondenterna får information om syftet och 
genomförandet av undersökningen samt att de får reda på sina villkor som deltagare. Det var 
viktigt att respondenterna hade fått information om att deras deltagande är frivilligt och att de 
hade rätt att hoppa av om de så önskade. Alla respondenterna tog till sig informationen och 
kände sig utvalda, sedda, hörda och för den stunden var deras berättelse den allra viktigaste i 
rummet. Respondenterna informerades separat om alla momenten som skulle ingå i 
intervjuundersökningen.  
 
Respondenterna informerades om samtyckeskravet, att de vet att de har rätt att bestämma över 
sin medverkan. Deltagaren får information om att denne kan avsluta intervjun när den vill 
utan några negativa följder. Innan intervjun påbörjas är det viktigt att intervjupersonen 
samtycker med villkoren som de informeras om. 
 
Intervjupersonerna informeras om konfidentialitetskravet som handlar om att deltagarens 
integritet och anonymitet är säkrad och de lovas anonymitet och säker behandling av sina 
personuppgifter. Inget av det material som samlas in om deltagarna kan återkopplas till 
personen. Vi använder därför inga riktiga namn på deltagarna och både verksamhet och 
information om plats nämns inte i studien. 
 
Respondenterna informerades om nyttjandekravet och att all information som har samlats in 
från de enskilda individerna bara är material som är centralt och avgörande för 
undersökningen och bara skulle användas i vårt syfte att avklara våra studier på universitet.  
 
 
Urval 
 
När vi ska välja vilka individer som blir respondenterna i undersökningen väljer vi 
bekvämlighetsurval. Detta urval väljs utifrån tillgänglighet eller det som vi uppfattar som 
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enklast tillgängligt för oss i vårt sökande av respondenter till studien (Trost, 1997). Vi 
använder oss av våra närliggande kommuner för att hitta respondenter till undersökningen. 
Dessa respondenter befinner sig i samma verksamhet och vi gör intervjuer med sex individer. 
Därefter ringer vi till den verksamhet som är mest bekväm, beroende på hur pass tillgänglig 
verksamheten är, besöksperioder och hur nära verksamheten finns. 
 
I vår kvalitativa forskning som har grund i intervjuer valde vi målinriktat urval. För vår 
studieundersökning behövde vi ha kontakt med handplockade personen som var väldigt svårt 
att ställa upp någon urvalsram och därför använde vi oss av snöbolls-eller kedjeurval. Det här 
sättet leder inte till representativ stickprov i statistisk mening (Bryman,2011). Vi var beroende 
av vår bekantskapskrets för att respondenterna skulle vilja ställa upp och dela sina 
livsberättelse och erfarenheter med oss i forskningssyfte. Före inspelning av vår intervju 
informerade vi respondenter om etiska kraven och vi förklarade vad det innebär. Alla 
uppgifter som vi har fått har vi behandlat konfidentiellt. Vi har informerat om resultatet att 
alla kan få kännedom om hur deras berättelse ser ut i vår studie. 
 
 
Informationssökning 
 
När vi har gjort sökningar på tidigare forskning har vi främst använt oss av vetenskapliga 
källor som vi ansåg var lämpligast för vår studie. Detta har varit allt från vetenskaplig 
litteratur till vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Vi har med hjälp av detta 
material tagit reda på mer information i mån om att lösa frågeställningarna och uppfylla syftet 
av studien. När vi har letat efter lämpliga vetenskapliga artiklar har vi sökt på dessa sökord på 
databasen i Umeå Universitets bibliotekshemsida: social work, addiction, individuals who use 
drugs, alcoholism, polysubstance abuse, way in and out of addiction och på svenska; socialt 
arbete, missbruk, narkotikamissbruk, alkoholmissbruk, blandmissbruk, missbruksbehandling, 
stödinsatser för missbruk, vägen in och ut ur missbruk. 
 
 
Ansvarsfördelning 
 
Vi har valt att arbeta tillsammans på alla delar av studien och vi har sett till att arbetet har 
blivit lika fördelat och avklarat i tid. Vi har haft huvudansvaret för vissa delar av uppsatsen. 
Munira har haft huvudansvaret för abstrakt samt sammanfattning och strukturen av uppsatsen 
och Dajana har haft huvudansvaret för inledning, introduktionen av intervjupersonerna och 
diskussionsanalysen. På dessa delar har den andra författaren haft en viss delaktighet som 
handlade om att stötta varandra, läsa igenom varandras arbeten och lägga till den information 
vi har fått. Vårt mål har varit att göra en bra studie som utgår från både vårt syfte och våra 
frågeställningar, vilket har resulterat till ett väl genomfört arbete. Frågeställningarna har blivit 
besvarade, syftet är trovärdigt besvarad och problematiken om missbruk har vi lyckats belysa 
detaljerat. Vi har samarbetat bra på alla delar och fått hjälp av vår handledare att genomföra 
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studien på rätt sätt. Idag är vi väldigt stolta för den undersökning som vi har gjort och att det 
har lönat sig i form av en färdig uppsats. 
 
 
Kvalitativ innehållsanalys 
 
När vi började besöket på verksamheten fick vi tillåtelse att spela in samtalet med våra 
mobiltelefoner. Vi har även valt att anteckna med anteckningsblock vilket ökar 
tillförlitligheten i undersökningen. Från de inspelade intervjuerna har vi hittat teman och följt 
den röda tråden (Bryman, 2011). Sedan har svaret på intervjufrågorna jämförts med våra 
respondenter. På det sättet har vi upptäckt nya perspektiv som har underlättat för oss att dra 
slutsatser. Bearbetningen av materialet har gjorts med kvalitativ innehållsanalys. Vi har 
noggrant analyserat svaren och det har fört oss till resultat som vi presenterade i vårt arbete. 
 
Den kvalitativa innehållsanalysen i vår uppsats hade fokus på respondenternas egna 
upplevelse och erfarenheter av missbruk. Vår analys har riktat sig till att förstå dem, om hur 
de beskriver vägen in och vägen ut ur missbruket. 
 
Dataanalys i kvalitativ forskning är en process där vi har samlat och undersökt våra gjorda 
intervjuer för att komma fram till resultat. Utmaningar i kvalitativ innehållsanalys är att 
plocka ut viktiga bärande meningar från insamlade mängd av data empiri och på det sättet 
skapa och behålla de som känns viktiga (Fejes och Thornberg,2015). Analysen riktade vi till 
att välja gemensamma nämnare för alla respondenterna, vad är det som förklara skillnaden 
och hur det identifieras. I vår kvalitativa studie har analys av datainsamling skett löpande 
under hela processen. Fejes och Thornberg (2015) menar att utmaningen inom kvalitativa 
innehållsanalys är att skapa mening ur en mängd data. Varje kvalitativ studie är unik och 
därför är vår studie på analytiskt sätt unik. 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet, konstaterar Bryman (2011), är två begrepp som har samband med 
varandra då validitet utgår från reliabilitet. Reliabilitet avser i vilken grad resultat kan visa 
stabila och konsekventa resultat, som repeteras gång på gång för att visa liknande resultat. 
Med reliabilitet ska de signifikanta resultaten vara mer än ett engångsfinnande och andra 
forskare ska kunna utföra exakt samma experiment under samma förutsättningar för att 
generera likadana resultat. Vi har använt oss av reliabilitet och validitet i studien och både 
reliabiliteten och validiteten är hög. 
 
När det gäller att tillförsäkra validiteten i studien har vi återkopplat till respondenterna genom 
att skicka ut resultatet från intervjuerna till dem. Vi har gjort det för att garantera att vår 
kodning och tolkning av respondenternas intervjusvar överensstämmer med deras upplevelser. 
Det är enligt Bryman oerhört viktigt att man som forskare kan skapa en trovärdighet i 
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resultaten genom att försäkra sig att undersökningen har uträttats i överensstämmelse med de 
bestämmelser som finns och att forskningsresultatet kan rapporteras tillbaks till 
respondenterna (Bryman, 2011). 
 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver om validitet som ett mått som avser forskningens 
trovärdighet och kan definieras på många olika sätt. Validitet hänvisar till hur väl ett test 
mäter och vad det påstås ska mäta. Validitet är en nödvändig del av en studie men inte 
tillräcklig utan reliabilitet. Validiteten är i vilken utsträckning den teoretiska definitionen har 
att överstämma med en operationell indikation. 
 
När det gäller generalisering är det viktigt att kunna sprida kunskapen till andra individer och 
grupper i samhället som liknar målgruppen och därför är det även betydelsefullt att urvalet är 
representativt för samhället och generaliserbart över hela Sverige. Eftersom respondenterna i 
studien har varit med om olika upplevelser och erfarenheter kan det vara svårt att göra en 
generalisering av empirin. Enligt Bryman (2011) kan bekvämlighetsurval orsaka problem när 
det gäller generaliserbarheten, då det inte går att granska vilken population stickprovet 
representerar. 
 
Vi har hållit oss till vårt syfte och de frågeställningar som vi har tagit upp i undersökningen. 
Genom vetenskapliga studier och kvalitativa intervjuer har vi även svarat på 
frågeställningarna i mån om att uppnå syftet. Vi refererar till metoden som använts på ett sätt 
så att frågeställningarna besvaras och syftet uppfylls. Den valda metoden i datainsamlingen 
analyserar och passar med syftet och frågeställningarna, vilket har givit oss ett positivt 
resultat. Det är en röd tråd genom hela studien. Intervjudeltagarna har fått information om 
syftet och om alla etiska överväganden vilket ökar validiteten. Det är svårt att generalisera 
resultatet som vi har kommit fram till eftersom det är individuella berättelser som ges. 
Användbarheten i vår studie handlar om hur vi som författare och läsare tolkar resultatet i 
studien. 
 
 
Metoddiskussion och metodanalys 
 
Motivering av val av metoderna relaterar vi till Bryman (2011) och icke-sannolikhetsurval. 
Enligt Bryman (2011) är bekvämlighetsurval och snöbollsurval/kedjeurval mest passande för 
undersökningen. Med bekvämlighetsurval menar Bryman (2011) att vi väljer personer som är 
lätt tillgängliga för studien. Med hjälp av bekanta har vi fått tillgång till målgruppen. Det är 
inte säkert att respondenterna skulle vilja dela med sig av sina erfarenheter med oss om vi inte 
hade tillgänglighet till dem via våra bekanta. De har rekommenderats av personer som på 
något vis har varit viktiga i deras liv. Snöbollsurval har dominerat vårt arbetssätt att nå till 
målgruppen. 
  
Bryman skriver att snöbollsurval är ett bra val inom ramen för kvalitativa studier. Den här 
urvalsmetoden är osannolik och kan inte användas som generellt representativ för en 
målgrupp inom missbrukarkretsar. Snöbollsurval har hjälpt oss samla empiri och alla 
respondenter har valt sin egen väg att gå in och ut ur missbruket. 
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Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är en analys av en intervju då respondenternas svar från 
intervjun ramas in i en berättelse som då skildras av forskare genom användning av originalet 
och deras egna förståelse av intervjun. 
 
Intervjusituationen har upplevts levande när tonfall och kroppsspråk hos respondenterna 
kunde förmedla en rikare inlevelse än vad vår analys av transkriberingen kommer att göra 
senare. I vår intervjuguide har vi använt tydliga frågor där man kunde få tydliga svar. Möte 
ansikte mot ansikte med respondenterna kunde skapa känsligare dynamik i samtalet. 
Respondenterna återupplevde sina berättelser och det kunde vi märka på deras kroppsspråk, 
tonfall, sätt att argumentera och förklarar sig till oss. Intervjuerna har varit narrativa i intervju 
analysen med fokus på berättelse. De berättelse som vi fick höra av respondenterna har vi 
medvetet redovisat fragmentvis i delar av citat när vi har analyserat dem så att läsare kan 
förstå vad berättelse handlar om. 
 
Kristiansen (1999) belyser att samhället generellt sett tar avstånd från narkotikavärlden och att 
det kan ha problem med sig som följer personens nya drogfria liv. Som följer in i det nya 
arbetet, nya umgänget osv. Utifrån forskningsresultatet är det mycket svårt att bryta sig loss 
från narkotikamissbruk som många i samhället bär på. 
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4. Resultat 
 
Tema, kodning och kategorisering 
 

I våra semistrukturerade intervjuer hade vi missbruksproblematiken som tema och det skulle 
täckas under hela intervjun. Respondenterna hade stor frihet till att uttrycka sig i tal. Man 
försökte följa frågorna från intervjuguiden men det dök alltid upp följdfrågor som vi inte hade 
i intervjuguiden. Samtalen kunde upplevas som flexibla. Respondenterna kunde spontant 
svara på olika följdfrågor och på det sättet skapades en avslappnad atmosfär mellan oss. Att 
kunna följa frågor i intervjuguiden har varit viktigt för att jämföra svaren och diskutera 
resultaten. Intervjuerna inspelades och transkriberades. Vi gjorde kodning och kategorisering 
och i det analyserade materialet hittade man underliggande meningar. När vi var överens om 
koderna från intervjuerna började vi skapa kategorier (Bryman, 2011). 
  
Målet med intervjuerna har varit att hitta meningsbärande enheter, likheter och argumentera 
för dem. Kvale och Brinkmann (2014) menar att noggrann kodning tvingar forskare att 
bekanta sig med detaljer i materialinsamlingen och på det sättet får man överblick i det som 
senare kan bli av nytta i forskningen. Kodning leder till kategorisering som senare underlättar 
jämförelse i resultatet. Kategorisering ger möjlighet till att undersöka skillnader  
(Kvale, Brinkmann 2014). 
  
Det gjordes sex intervjuer med målgruppen som hade 20 års erfarenhet av blandmissbruk. 
Efter att ha transkriberat intervjuerna, kodat och kategoriserat dem kom vi fram till att det inte 
fanns en mall som följdes. Vägarna som leder till missbruk är individuella och de kan se olika 
ut. Gemensamt resultat för intervjupersonerna, som vi har konstaterat, är att alla sökte 
uppmärksamhet på olika sätt. Alla var nyfikna, tog tillfälle i akt och kastade sig in i det 
okända. I våra intervjuer skriver vi i form av kvalitativ innehållsanalys. 
  
Den första respondent började tidigt som elvaårig pojke med en debut i folköl. Han upplevde 
stark utstötthet, utfrysning och mobbning från jämnåriga i skolan. Det resulterade i protesten 
att han övergav skolan och sökte sig till andra likasinnade. På det sättet kunde han känna 
gemenskap och tillhörande i gruppen. Det började med folköl som han konsumerade för att 
dämpa hatet mot samhället som han hade inom sig själv. Sedan ökades mängden av alkohol 
och nyfikenhet väcktes för narkotika. Om sin början berättar han: 

Vid 13 år kände jag att det var så mycket mobbning i skolan, och lärare gjorde 
ingenting åt det. Som inflyttad kände jag utanförskap på skolgården. Jag drog till stan, 
sökte mig till likasinnade och där var jag introducerad. Jag rökte droger. Första gånger 
kände jag ingenting. Man måste röka flera gånger för att drogerna ska få fäste. Det 
som jag kände i början var gemenskap och det vi gjorde var lite hemligt. Och det vi 
gjorde, det var en riktig sak. Det var tillhörande. 

 
Den andra respondent började med drickande vid trettonårsåldern och gillade ruset. Känslan 
av att vara berusad uppskattades och snart växte suget att pröva någonting annat. 
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Drogeffekterna gav en positiv bild av sig själv som han gillade. Amfetaminen var hans stora 
kärlek och han hade råd att unna sig. Så beskrev han sin början: 

Vid 13 års ålder fick alkohol mig att må bra. Jag drack öl från början, sex till åtta öl, 
fort blev jag tålig. För att uppnå samma effekt behövde man sex till åtta öl plus en 
kvarting…  
Amfetamin blev min drog jag såg till att alltid bli påtänd. Dömdes för grovt 
narkotikainnehav…  

 
Den tredje respondent hade aldrig druckit, bodde i en stor, fin lägenhet med utsikt mot havet. 
Föräldrarna var skilda. Mamma arbetade hela tiden, mormor och morfar har funnits under 
uppväxt som andra viktiga vuxna i hans liv. En dag skulle han vara hos pappan men den 
dagen, när han var tre år gammal, gjorde pappan självmord och försvann oförklarligt från 
hans liv. Han gjorde inträde i missbruks världen med smärtlindrande läkemedel som han fick 
utskrivet av en läkare. Stark smärtstillande medicin fick han utskrivet redan som barn för att 
han hade ont i ledarna och reumatism fanns redan i familj, så risken för ärftlighet har varit 
påtaglig. Han började självmedicinera och experimentera med dosering vilket utvecklades 
snabbt till tablettberoende. Alkohol i kombination med läkemedel kom flera år senare.  
 
Tillgång till starkare droger gjorde debut vid 23-års åldern för den tredje respondent. I samma 
period fick han tillträde till sin pappas sjukhusjournaler. Under hela uppväxten var det enda 
han visste om sin pappa att han hade psykiska problem och inte mådde bra. Ingen pratade 
mycket om honom. Mormor märkte skillnaden när respondenten började med drogerna. Det 
förändrade hans identitet. Han hade svårt att ljuga för sin mormor och när hon dog kändes 
förlusten enorm.  
 
Den fjärde respondent startade karriär som tolvåring med 95% sprit som blandades med kokt 
vatten. I början som ung tyckte han att det var spännande att stjäla sprit för att spriten var 
tillgänglig i den miljö han vuxit upp i. Han hade dåligt familjeförhållande, vuxit upp med 
alkoholiserad mamma utan sin pappa i bilden. Han hade en styvpappa som var aggressiv mot 
båda han och mamman. Han växte upp med diagnos ADHD som inte uppmärksammades i 
början av 70-talet. Alla diagnoskriterier tillskrev man som dålig uppfostran och stök. 
Koncentrationssvårigheten och oron i kroppen gjorde att han fick sysselsätta sig med andra 
praktiska saker i skolan och på det sättet fick han klara av sin skolgång. Han hade några 
kompisar som kom från liknande miljöer som han själv.  
 
Den femte respondenten beskriver alkoholdebuten som: 

Jag var tretton år och så bestämde mig att bara dricka alkohol med kompisar. Jag blev 
bjuden på cannabis och tyckte att det skulle bli spännande. Det gjorde jag, jag prövade 
och upptäckte att det var någonting. Jag mådde bra på den. 

 
Den sjätte respondenten började sin berättelse: 

När jag började första gång dricka sprit var det på tok för mycket. Jag var 15 år 
gammal. Det var halv flaska. Jag åkte bil med en kompis som köpte ut. Han var 18 
år… 
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Vid 25 år ganska tidig upptäckte jag att jag drack för mycket. Insåg hur mycket jag 
tyckte om spriten, men jag gjorde ingenting. Jag trodde att jag kommer att fixa. Det 
löser sig, jag är ung. 

 
Han beskriver sin vändpunkt på det här sättet: 

Jag har själv kommit till insikt att jag ska ändra på mitt liv. Jag hade skuldkänslor och 
folk som jag har fått tag i har jag pratat om det, bett om ursäkt. Jag har fått tag i alla 
dem, 25 år tillbaka i tiden utom en. När jag pratade med dem ingen av dem, ingen som 
är arg på mig nu. Jag har aldrig varit dum med någon, jag har aldrig slagit någon. Jag 
hade skuldkänslor men inte nu, jag har gjort god gärning, bett om ursäkt, jag har gjort 
det som jag har kunnat. Vändpunkten var mer eget insikt att jag inte vill leva i det 
gamla. Det utvecklas man inte om man är kvar i det gamla. Jag har gjort upp med mig 
själv och försöker lära mig och göra resten av livet så fin så möjlig, så jag går inte runt 
och ångrar- det skulle jag kunna göra annorlunda-då blev vardag så tokig. 

 
Resultat presenterar vi med hjälp av analysen som är den fundamentala delen i uppsatsen. Vi 
har samlat empirisk kunskap med hjälp av intervjuer och i den här delen av arbetet kan vi dra 
några slutsatser och förklara hur vi har byggt upp argumenten. Här har vi tolkat intervjuer på 
det sätt att vi tog några dominerande citatet från varje intervju som vi upplevde att de hade 
gemensamt nämnare. När intervjuerna transkriberades, skrev vi dem på papperet och som 
skrivna berättelse var de redan klara för tolkning (Alvehus, 2013). 
 
Sammanställning av resultat och utifrån genomgången av respondenternas väg in i missbruket 
visas att i samlade empiri finns gemensamma nämnare som knyter ihop problematiken och 
likheter mellan intervjupersonerna. Alla var unga när de kom in i missbruket. De var även 
nyfikna och hade någon sorts problematik i sina liv som kunde handla om att de mobbades i 
skolan eller att de haft problem hemma. Vändpunkten, the rock bottom, har beskrivits som 
obehaglig personligt bottenläge (Kristiansen,1999) när respondenterna har ställs för val om de 
vill överleva och välja ett drogfritt sätt att leva. Hos alla respondenter krävdes att de inse 
själva och bestämmer sig för livsstilsförändring. 
 
I citaten efter kodning och kategorisering kom vi fram till att den första respondenten var ung, 
utfryst av gruppen, upplevde utanförskap och sökte sig till likasinnade individer. Han blev 
introducerad till droger och alkohol av äldre personer. Röd tråd i temat är upplevelsen av 
gemenskap. Om sina konsekvenser påstod han att de kom ganska omgående. 

Jag var föremål för socialtjänsten, drev ute på stan, var inte i skolan, SOSS var 
inkopplad, när jag var 15 år blev jag omhändertagen. 
Amfetamin fick så central roll i mitt liv. Levde att ha den. Efter 3 år av användning av 
amfetaminen konsekvenserna kom i form av fängelsestraff, hepatit C, dålig mående. 
Vid 25-30 år blev jag aggressiv, våldsamt, farlig person, tappat alla regler, 
amfetaminen tärde på psyket… 

Kategorisering i dessa citat är konsekvenser, socialtjänsten, omhändertagandet och 
amfetamins biverkningar. Röd tråd och tema är sjukdom och fängelse. Vändpunkten uttryckte 
han såhär: ”Vid 30 år min bror dog. Han upplevde en inre dialog: Kommer det att bli mitt slut 
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också?” I den situationen upplevde han trötthet och temat är inre dialog med sig själv. 
Argumentation för respondenten till att vilja förändra sitt liv var att han varit trött på den 
riktning som livet tagit hos honom och viljan att göra rätt för sig tog över. 
 
Kodning och kategorisering för den andra respondenten var unga år, stort begär och vägen in. 
Temat som ses som röd tråd är spänning och experiment. Konsekvenserna yttrar sig i 
förlusten av att ha sina barn nära sig för att han var påverkad. Han var 35 år när han förstod att 
han är missbrukare. Kategorisering i detta uttalande är förlust och skam. Röda tråden är temat 
skuld mot fru och barn. Vändpunkten är längtan efter sina barn, behandling och NA möte. I 
den vändpunkten hittar vi temat och det är att han är dömande mot sig själv. Argumentation 
för vändpunkten som har fått respondenten att förändra sitt liv har varit förnyad kontakt med 
sina barn, tillkomst av barnbarn och känsla att tillhöra en familj. Livet fick ett annat innehåll 
och det kändes dyrbart. 
 
Kodning och kategorisering hos den tredje respondenten är fördelat i skarpa kategorier. Vi 
har delat in dem i tillgång till läkemedel, självmedicinering, beroende, alkohol, starka droger, 
suicid och mormor. Röd tråd i tema är insikt om eget beroende. Vändpunkten för sitt beroende 
uttryckte han såhär: 

90% är min son. När jag förlorade fingrar, året före håller jag på att dö, hade några 
bakterier i armen. Min son är 14 år. Han vet allt…Han var 7 år när han sa: ’Pappa, är 
det sant som mamma säger att du valde droger fram för mig?’ Nej, det är inte hela 
sanningen, men jag kan förklara när du bli äldre. Är det någonting du undrar på, det är 
bara att fråga och jag avgör om jag kan svara på den…Han har aldrig frågat mig om 
missbruk. Han är glad att jag finns… 

Kodning och kategorisering hos den tredje respondenten är stark känsla av frånvaro från 
sonens barndom och annorlunda liv. Röd tråd i tema är kärleken till sonen. 
På frågan om vem är du idag, kan du beskriva dig, blev det pinsamt och han tyckte att det var 
svårt att sätta ord. Till slut sa han: 

Jag kan vara stolt att jag är drogfri, att ha bra förhållande med min son, att han vill bo 
hos mig…Vardag, relation??Ingen flickvän som vill ha en gammal missbrukare om 
hon inte är själv en av de…Har jag varit en vanlig Svensson, drogfri, vill jag inte ha en 
tjej gammal missbrukare. 

Kodning och kategorisering i citatet är spår från barndomen och positiv förändring. Röd tråd 
är i tema att han vill finnas för sonen och vara närvarande i sonens vardag. Sorg över att hans 
pappa försvann när han var liten. Här förklarade vår respondent att han har ett starkt argument 
för att avstå att tänka på sig själv när gällde kvinna i hans liv. Han kom ihåg känslor som han 
hade som liten när mamma hade nya pojkvänner hemma. Den känslan vill han bespara sin son 
och han vill bara finnas för honom. 
 
För den fjärde respondenten var vägen in i missbruket yttrat i kodning och kategorisering som 
dålig självkänsla, starkt utanförskap och hat mot samhället. Konsekvenser för honom har varit 
att folk tappade tillit till honom, han var aggressiv, förträngde allt om barndomen och visade 
ingen empati mot någon. Han har fått flera fängelsestraff bl.a. för kvinnofridskränkning. 
Vändpunkten upplevdes i form av järtecken. Han tog överdos och ville dö. Han bad till Gud 
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att det ska ske hans vilja men han överlevde och möte fängelseprästen som anmälde honom 
till behandling. Argumentation för hans vändpunkt var att det var meningen att han skulle 
överleva. För att Gud hade andra planer för honom. Han blev frälst.  
 
Kodning och kategorisering hos den femte respondenten belyses som tidig ålder då allt 
började, nyfikenhet och identitetssökande. Som en röd tråd ser man ett tema när respondent är 
ung, vilsen och lättpåverkad. Vägen in beskrivs tydligt. Han tänkte bara dricka alkohol och 
det slutade med att han även rökte cannabis för att han blev bjuden och kunde inte motstå 
frestelse att pröva. Respondenten ångrar dagligen sitt sätt att leva som narkoman för att idag 
när han är drogfri upplever han svårigheter för framtiden. Han känner sig stigmatiserad av 
samhället och hans sätt att beskriva dagens konsekvenser är: 

Det är jobbigt att fortfarande veta att om jag är på besök hos mamma och det händer 
någonting skumt i byn är det alltid jag som får skulden… 
Jo, vet du, om jag är stoppad i trafiken, när polisen ska göra nykterhetstest, jag ska 
alltid göra plus drogtest. Jo, jag känner mig stämplad, även när jag söker jobb. Det 
märks, det förstår jag att de vill kolla upp folk. På den sätt ångrar jag att jag har 
mycket i papperna, mer och mer försvinner ju. Ingen kul… 

Citatet kodades och kategoriserades. Vi har valt att dela citatet i olika kategorier. Det framstår 
stark ånger, sorg över det inträffade och samhällets stigma. Vår respondent känner djupt spår 
av stigmat som förföljer honom och skapar stark ånger. Röd tråd hittar vi i temat som har med 
mognad att göra. Vändpunkten för respondent är när hans bror ringde honom och ställde 
ultimatumet: ”Nu få du välja drogerna eller familj…” I den här situationen tvingas han att 
göra ett beslut och tema i citatet är val.  
 
Hos den sjätte respondenten tolkades kodning och kategorisering som de unga åren, en 
lättpåverkad individ och förnekelse. Röd tråd är i hoppet om en ljusare framtid. Respondenten 
uttryckte insikten om konsekvenserna med dessa ord: 

Konsekvenserna kom när jag förstod att jag inte kan ha barn medan jag drack, 
att jag kommer att dö i förtid om jag fortsätter, och missar mina barn uppväxt. 
Som jag minns de flesta kvinnor tyckte mer synd om mig för att jag förstörde 
mitt liv. Många blev ledsna, hotade mig att de ska lämna mig om jag fortsätter 
att dricka, men jag alltid valde sprit före dem. Jag hade ingen empati när jag 
drack. 

Kodning och kategorisering i citaten hittar vi i förlusten av att kunna umgås med barnen, 
ensamhet och skuldkänslor. Vändpunkten är i den egna insikten i problemet, önskan till 
behandling och tema är förändring. Skårner (2001) menar att gemensamma upplevelser av 
missbruk ger relationen mellan dem laddningar på ett speciellt sätt. Gemensam identifikation 
och särskilda känslor av närhet skapar starka band mellan missbrukare. De relationerna kan 
påverka personen så att de antingen offrar alla relationer för att kunna hålla sig borta från 
tidigare missbruk eller att ha svårt att avstå och välja det gamla. En bra strategi är att hålla sig 
borta från andra missbrukare, inte vara nära de platser där de träffades förut, att inte prata med 
dem och på det sättet undvika att bli påmind om frestelser. 
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5. Analys och diskussion 
 
 
Den första stegen i analysen som vi har tagit är transkriberingen av intervjuerna. I 
transkriberingen förvandlas inspelad tal i text som är klar för tolkning(Alvehus,2013). 
Uppsatsen har en induktiv ansats och har utgångspunkten i samlade empiriska data. Alla 
resultat som vi presenterar i arbete har sitt ursprung utifrån empiri. Vi ställde likadana frågor 
till respondenter men intervjusvaret har varit olika varandra, möte med respondenterna har 
varit helt olika oavsett om de hade samma problematik i grunden. Efter mängden av 
materialet som vi har samlat beskrivs analysprocessen i termen av grundläggande arbetssätt: 
att sortera, att reducera och att argumentera. Första steget i analysen har varit att sortera och 
samtidigt tematisera svaret. Det har skapat sina fördelar att man kunde kategorisera och se 
tydliga liknelse och skillnaden. Delar av datamaterialet behövdes förkortas och reduceras. Det 
har varit viktigt genom hela skrivandet att empiri bli presenterad på ett rättvis sätt. Sista steget 
i analysen är argumentationen i uppsatsen. Argumentation beror mycket på utifrån hur 
problemet har formulerats och analysen måste leda till slutsatserna (Alvehus,2013). 
Vi har gjort kvalitativ innehållsanalys nyanserad och på ett bra sätt svarat på frågor i 
uppsatsen. 
 
I analysen av intervjuerna har vi hittat meningsbärande enheter, likheter och argumenterat för 
dem. Det har resulterat till att vi har hittat teman i varje intervju, likheter som yttrar sig i 
nyfikenhet, lätt påverkan, tidiga tonåren, tillhörighet och sökande till likasinnade. Som avslut 
av vår redovisning av intervjuerna har vi beskrivit och sammanfattat de argument som 
respondenterna själva gjort. 
 
Resultat av arbetet visar att relationer mellan missbrukare är ytliga, utbytbara och 
affärsmässiga. Syfte med relationer som uppfyller de kraven är att överleva i missbrukarnas 
värld (Skårner, 2001). Från våra intervjuer befinner sig fyra av sex respondenter i ensamheten 
på olika sätt. Alla intervjuade har genomgått behandling och deras livssituation har kretsat 
kring personen som ingick i behandlingen. En av dem är gift utan barn med fast arbete. En 
annan har flickvän och är lång borta från riktiga arbetsmarknad för att han inte har slutfört 
utbildning och saknar gymnasiebetyg. En tredje har bra kontakter med barn, barnbarn och bor 
ensam. Fjärde har bra kontakt med sonen och bor ensam. Han finns bara för sonen. Femte har 
vuxna barn, sporadisk kontakt med de och bor ensam. Sjätte respondent har kommit tillbaka 
på arbetsmarknad, har barn, genomgått behandling, har fast arbete, bra utbildning och bor 
ensam. 
 
Skårner (2001) menar att vara utan familj och vänner är smärtsamt och skamligt för många. 
Det är bevis på att man är bortvald. Att erkänna den sanningen är skamligt för många. Det är 
viktigt att ha drogfria personer i sin omgivning. Nya vänner upplevs som näring för 
självkänslan. Det betyder att man är accepterad för den man är och den typen av vänskap kan 
återskapa och ge individuellt värde. I missbrukarkretsar konstaterar Skårner (2001) att det 
finns relationer som är nödvändiga men inte är vänskap utan bara bekantskap. Om 
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bekantskapsrelationer inte skulle finnas då skulle man bli helt ensam. Den typen av kontakter 
duger för att upprätthålla självkänslan. Med den typ av relation, menar Skårner, har man 
någon att visa upp till andra och att umgås med ibland. 
 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver om kvalitativa intervjuer och menar att 90% av 
meningar och svar på ställda frågor från intervjuguiden är icke verbala. Många svar förmedlas 
till forskare genom kroppsspråk. Det är viktigt att visa uppmärksamhet för att upptäcka hur 
kroppen reagera på ställd fråga. De menar att man kan ljuga om man pratar eller om man 
undviker ögonkontakt. Kroppen avslöjar på sitt sätt med gester hur personen reagerar på fråga 
om frågan är bra eller om den upplevs som obekväm. 
   
Ett resultat av studien kom vi till med hjälp av det samlade empiriska data. Vi gjorde sex 
intervjuer med målgruppen som hade 20 års erfarenhet av blandmissbruk. Efter att vi har 
transkriberat intervjuerna, kodat och kategoriserad kom vi fram till att det inte fanns en mall 
som följdes. Vägarna som leder till missbruk är individuella och det kan se olika ut.  
Gemensamt resultat för intervjupersonerna, som vi har konstaterat, är att alla sökte 
uppmärksamhet på olika sätt. Alla var nyfikna, tog tillfällen i akt och kastade sig in i det 
okända. 
 
Goldberg (2010) menar att processen att sluta med droger kräver tid och under tiden måste 
man överleva. Det sker förändring hos individen på det sättet att personen mognar, utvecklas, 
behöver byta sin omgivning och behöver ha tid att bilda en ny självbild. Allt detta kan bli 
viktiga faktorer för personen till att förändra sitt förhållningssätt till droger. Det behövs andra 
människor i omgivningen som är beredda och villiga att fungera som stöd och är inriktade till 
att hjälpa individen att överleva i nya positiva och drogfria relationer.  
 
Goldberg (2010) konstaterar att det inte duger om missbrukaren bestämmer sig själv för att 
sluta med droger för att det är avgörande för före detta missbrukare att det i sin 
förändringsprocess finns någonting annat och bättre som de kan säga ja till. Vanligare är det 
att hitta en person från drogfria miljöer som partner som kan vara ett kraftigt argument till att 
man vill förändra sitt liv. 
 
Kristiansen (1999) belyser att det finns narkotikamissbrukare som lyckas brytas loss från 
narkotika och förändra sitt liv till en positiv inriktning. Med hjälp av alla individuella 
variationer kan de tillhöra det vanliga livet och bli socialt integrerade. Det förekommer att 
människor lyckas sluta med missbrukarlivet men det har sina svårigheter som följer dem 
resten av livet. Svårigheter yttrar sig i form av arbete, etablering i ett nytt drogfritt liv med 
ordnad sysselsättning och boende. Kristiansen menar att livsvillkor för människor som har 
varit narkotikamissbrukare skiljer sig kraftig från andra socialt integrerade grupper i 
samhället. 
 
Det var vanlig att missbrukarbakgrunden skapade problem för dem i förhållande till 
människor i det drogfria livet. Personen som var rädda att bli negativ bemötta undvek att 
berätta om att de har varit narkotikamissbrukare för att deras rädsla grundades på det att inte 
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ville mista vad de har byggt i sitt nya liv. Av dem som valde att berätta om sin bakgrund till 
det nya drogfria umgänget så har en del blivit bemötta med misstänksamhet på grund av att 
gruppen inte tror att de kan hålla sig drogfria. Känsla av skam och skuld kunde avta men 
många som har varit narkotikamissbrukare kan bevittna av närvaron av den samhälleliga 
stigmatisering, utanförskapet och osäkerheten över hur de skulle uppföra sig i olika 
situationer.  
 
Vi kan se tydliga kopplingar mellan stigma och skam när vi tolkar respondenternas svar. Här 
talar respondenterna om hur de har övervunnit motgångar och trauman men ändå måste 
handskas med vardagsdiskriminering. De beskriver stigmats inverkan på vardagen, dess roll i 
vården och relationer med familj, vänner och andra individer i samhället. Vissa säger att 
stigmat bidrar till isolering och marginalisering. Paradoxen blir att stigmat blir mindre 
betydligt ju mer individer öppnar sig och pratar om sina motgångar. Utifrån resultaten finns 
det många faktorer som kan försvåra individers väg ut ur missbruket. Många av 
respondenterna talar om hur de började använda olika substanser som väldigt unga.  
 
Enligt forskningen ökar chanserna att bli beroende av droger när man blir vuxen om man 
börjar bruka som barn då dessa substanser oftast rubbar barnens normala tillväxt och påverkar 
både hjärna och kropp. Individer som har obehandlade psykiska funktionsnedsättningar är 
mer benägna att bli beroende. Därför krävs det även här att dessa individer får tillgång till mer 
resurser än andra grupper. Även situationen hemma, i skolan eller i andra viktiga delar av ens 
liv kan ge en kraftig påverkan på ens benägenhet att vända sig till olika substanser. Detta 
beskriver respondenterna i sina berättelser då vissa talar om hur de brukade bli oerhört 
mobbade och trakasserade i skolan eller hade problem hemma. Stämpling kan äga rum i olika 
arenor, t.ex. familj, umgänge med jämnåriga på skolan, utseende m.m. Det är viktigt att 
komma ihåg att stämpling är en process som pågår under en längre tid. Självbilden hos 
personen växer under längre tid och det är resultat av både stora och små händelse över en 
större period. När självbilden har etablerat sig hos personen behövs det lång tid för att 
förändra den (Kristiansen,1999). 
 
Vissa av dem känner att de är stigmatiserade för all framtid för att de inte har tillräckligt 
mycket skola, ingen arbetslivserfarenhet och deras självkänsla var inte på topp. En av 
respondenterna håller sig borta från missbrukarlivet genom att ha regelbundna möte med AA 
och NA. Dessa möten måste uttrycka den moral som AA och NA förmedlar. Det är ett 
speciellt sätt att leva och möta de andra som känner till vad blandmissbruk kan göra med 
människor. På det sättet känner de att de har gemenskap och tillhörighet till gruppen vilket ger 
dem styrkan att hålla ihop. 
 
Av många undersökningar framgår det att det inte är ovanligt att människor engagerar sig i 
tolvstegsrörelsens (till exempel Anonyma Narkomaner och Anonyma Alkoholister) eller 
religiösa och ideologiska organisationer som LP-verksamhet. På det sättet kan de komma in i 
den sociala gemenskapen. I en sådan miljö har de möjlighet att möta andra människor som har 
en liknande bakgrund som de själva. Det är lättare att känna sig accepterad i ett sådant 
sällskap där de inte behöver dölja sina bakgrunder. Många av behandlings ideologiska 
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organisationer har före detta klienter som är kvar och blivit senare anställda och på det sättet 
fått en förankring på arbetsmarknad där deras erfarenhet av missbrukarliv kan upplevas som 
en tillgång som kan hjälpa andra missbrukare. Det är levande bevis på att förändring är 
möjligt. Man vet att förändring är möjlig med hjälp av behandling och utan hjälp av 
behandling men förvånansvärt vet vi väldigt lite om vad det kan innebära att vara helt fri från 
narkotika. Därför behövs mer kunskap om hur livet efter missbruket fungerar och utvecklas. 
Den kunskapen skulle bli en ytterst stor tillgång för ett bättre behandlingsarbete 
(Kristiansen,1999). 
 
Lindberg (1998) menar att individer som har erfarenhet av otrygghet och skamkänslor söker 
sig till andra sociala sammanhang där spegling av egna jaget ger en positiv respons. I jakt 
efter en ny drogfri identitet skapas nya känslor. Genom processen får känslorna stor betydelse 
för utvecklingen av nya sociala band med andra drogfria människor. I den nya gruppen kan de 
känna sig trygga och accepterade. Individer strävar efter nya sociala möten där de kan berätta 
om sitt nya liv utan att bli rädda att deras identitet ska bli ifrågasatt. I de nya sociala 
sammanhangen kan skamkänslorna minska och värdet mellan nya vänner och familj kan öka. 
På det sättet skapas en ny identitet som är betydelsefull. Känslor av gemenskap och 
tillhörighet i den drogfria gruppen får en stark och positiv betydelse. 
 
Utifrån resultatet av studien har vi kommit fram till att det är möjligt för människor som har 
varit blandmissbrukare att bli som alla andra vanliga i samhället. Det är viktigt att konstatera 
att våra respondenter lever helt vanliga liv idag. Av respondenterna är två mycket 
väletablerade med fasta arbeten och bra boende, en av dem har fru, en har flickvän, en annan 
har högskoleexamen och fast arbete, tre har barn och bra kontakter med dem. Resterande är 
sjukskrivna eller arbetslösa och inte aktiva i sitt missbruk. 
 
Det som upprepas när vi tittar i intervjuerna är att alla talar om gemenskap, tillhörighet och 
trygghet. En av våra respondenter är inskolad i NA och AA-tänkande. Det betyder att han kan 
ta en dag i sänder och inte lova mer än vad han säkert kan hålla. Han är och kommer alltid att 
vara narkoman och alkoholist och måste inrätta sitt liv efter det. ”Jag har en sjukdom att ta 
ansvar för och det måste jag göra för att må bra.” (Svensson, s. 369, 2007). 
 
Enligt Svensson (2007) är det mindre narkomaner som kan lämna detta liv och bli drogfria. 
Han menar att en tredjedel av gruppen kan bli rehabiliterade, en tredjedel återvänder till gamla 
livet och en tredjedel är döda. Svensson skriver att det är mycket svårare att bygga upp en ny 
identitet och många kan känna motstånd utan att försöka göra någonting åt det. För många är 
det lättare att återvända och väcka liv i den gamla identiteten. Det krävs att man ska ha en bild 
av sig själv i den vanliga drogfria världen för att det ska bli spännande och lockande. Rädslan 
har sina rötter i möten med andra som kan leda till en känsla av skam, av att man inte hör dit, 
att man känner sig utfryst eller utanför. 
 
Svensson (2007) skriver om förändringsvillkor, kompetens och självkänsla och menar med 
detta att försörjning bestämmer hur vår vardag ska se ut, vilken levnadsstandard vi ska ha och 
hur vi mår i allt som vi har runt omkring oss. Det ger oss bra självkänsla. Erfarna narkomaner 
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har sin status och bekräftelse med människor i den egna gruppen. De som lämnar 
narkotikavärlden kan inte dra fördel av narkotika kompetensen i det drogfria sällskapet. Det är 
svårt att vara arbetslös, att ha problem med ekonomi som ofta avslutas i känsla av tomhet och 
nedvärdering. Ett lagligt liv kräver en annan planeringsstrategi än i narkotikavärlden där 
tidsperspektivet är mycket kortare. 
 
Lindberg (1998) menar att narkomaner inträder i grupper som har liknande identitet och 
drogerfarenheter och därför skapas känsla av gemenskap. De lär sig hur man ska bli kriminell, 
hur man intar droger och på det sättet skapas social kompetens som har värde i specifika 
gemenskaper och grupper. Enligt Goldberg (2010) är stämpling en process av upprepade 
negativa reaktionen från andra i samhället som kan resultera att individen omdefinierar sin 
självbild så att den bli mer negativ. 
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6. Slutsatser 
 
  
Utifrån resultatet av studieundersökningen visar vi att det är möjligt för människor som har 
varit blandmissbrukare att bli som alla andra vanliga i samhället. Det är viktig att konstatera 
att våra respondenter lever helt vanliga liv idag. Av respondenterna är tre mycket väl 
etablerade med fasta arbeten och bra boende, en av dem har fru, en har flickvän, en annan har 
högskoleexamen och fast arbete, tre har barn och bra kontakter med dem.  
 
De lever som många andra i samhället med vardagliga problem. Våra respondenter som haft 
problem med blandmissbruk har ändrat sin syn på livet. De är mycket mer försiktiga med livet 
för att de har med sig erfarenhet av många år i tungt missbruk och det har lämnat sina spår 
som påminnelse att livet är värt att leva. När vi frågade respondenterna om de har fått hjälp av 
samhället har reaktionerna varit blandade. Vissa av dem har mött förvånade 
myndighetspersoner som inte kunnat förstå dem. Vissa av dem tyckte att det krävdes att de 
måste ändra på sitt sätt att leva, tänka och att de fick lära sig att ställa om sig från början.  
 
Det är inte lätt att minska stigma i samband med missbruk eftersom auktoritativa källor och 
media har spridit mycket missuppfattningar, fördomar och okunskap under en väldigt lång 
tidsperiod. Isolering, diskriminering och fördomar är hinder för social integration. Samhället 
måste anpassa sig och bli mer socialt inkluderande om människor med alla typer av 
hälsoförhållanden ska få den hjälp de behöver. 
 
I den här studieundersökningen har vi kommit fram till att det krävs mer forskning och 
uppföljning kring livet efter missbruk. Studien visar att det finns stora brister och stor 
okunskap när gäller grupper med missbrukarproblematiken. Individerna som har passerat sitt 
missbruk och vänt riktning i livet är väldigt sårbara. Sårbarheten kräver detaljerad forskning 
som kan hjälpa till att stärka deras självbild. Det skulle berika behandlingsprocessen för de 
som berörs av problematiken. Det skulle ge dem en bättre självbild och stärka deras 
självförtroende i deras nya identitet. Vardagligt stöd, olika aktiviteter, sysselsättning och 
uppföljning av personen som har valt att leva fri från missbruket och bli vanliga medborgare i 
drogfri miljö behövs. 
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Intervjuguide            (Bilaga 1) 
 
Bakgrundsfakta/ livet före narkotika 
-Ålder, var är du född? 
-Var har du bott, stad eller landsbygd? 
-Har du föräldrar som lever idag? Deras yrke? Kontakt med de-finns det? 
-Har du syskon och hur många? Relation med dem? 
-Hade du viktiga personen i ditt liv före narkotika, ex p. Kompisar, någon från skolan, fritids. 
-På vilket sätt har de varit viktiga? 
- Vad har ni gjort tillsammans som var så viktig för dig? 
-Din nuvarande civiltillstånd? 
-Har du barn, ålder på barn? 
-Har du kvinna i ditt liv? 
  
Början med narkotika 
-Kan du beskriva för mig hur allt började? 
-Hur gick det till? 
-Kan du berätta för mig om dina första upplevelse av droger? 
-Vad är det som drog dig, vilka känslor, mekanismer? 
-Visste du vad du sökte i droger eller har det varit spännande att experimentera, följde du bara 
med andra? 
-Vet du idag vad var viktig anledning/orsak som fick dig att börja använda narkotika? 
 
Konsekvenser 
-Hur har du börjat känna konsekvenser av droger? 
-Har du börjat förlora umgänge med gamla kompisar, intresse för skolan? 
-Hade du kontakt med sociala eller andra myndigheter i perioden när du började med 
narkotika? 
-Kan du beskriva hur gick det till? 
-Kan du komma ihåg vad var det avgörande för dig att fortsätta att använda droger? 
--Vad hade du för självbild? Hur var du i dina egna ögon? Vem var du? 
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Missbruk  
-När förstod du att det är missbruk det som du håller på med? 
-Vilka droger har du använt, hur mycket, hur ofta? 
-Hade du favorit drog? 
-Kan du beskriva din upplevelse av drogen? 
-Kommer du ihåg känsla i kroppen, betydelse när du tog jungfrusillen? 
-Finansiering? Hur finansierade du ditt missbruk? 
-Har du känt andra konsekvenser som hade stort betydelse i sociala mening, rädsla av att 
förlora viktiga kontakter med personen som var viktiga för dig? 
–Har du känt ekonomiska konsekvenser och hur har du förhållit dig till dem? Vad gjorde du 
när du hade ekonomiskt problem i livet? 
-Sökte du hjälp? 
-Var bodde du? 
-Vad hade du för sysselsättning eller försörjning i missbruksperioden.? 
 
Vändpunkter ”the rock bottom” 
-Vad har varit avgörande för dig att komma fram till ett beslut att vilja förändra sitt sätt att 
leva? 
-Vilka är stora händelse eller järtecken som fick dig att försöka tänka och visa vilja för 
förändring? 
-När märkte du att din identitet har förändrats i båda riktningar, positivt och negativt? 
-Har det varit självinsikt?  
-Skam/skuld?  
-Kan du beskriva det? 
-Hur mådde du när du mötte starka känslor inom dig själv? 
-Vad gjorde du att klara av de känslorna? 
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Livet idag 
-Hur ser det ut idag för dig, din familjesituation? 
-Boende? 
-Arbete? 
-Vad har du för relationer med dina vänner, släkt, betydelsefulla människor? 
- Hur ditt sociala nätverk ser ut idag? 
-Är du nöjd med den bilden? 
-Är du nöjd idag med ditt liv? 
-Känner du dig trygg idag i drogfriheten? 
-Är du rädd för att hamna i ett drogmissbruk igen? 
- Vad gör du att förebygga den? 
-Ångrar du någonting? 
- Vad är viktig att tänka på att aldrig börjar med droger? Vad ska man akta sig för? 
-Fick du hjälp på din väg att förändra sitt sätt att leva, hjälp av samhälle, vården, kommunen? 
- Vet dina dagens umgänge om din tidigare bakgrund? 
-Tycker du att det är viktig att de vet eller inte vet allt om dig? 
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