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Tillfrisknande narkotikamissbrukares upplevelse av en anställning  

Camilla Jonsson 

Narkotikamissbruk är ett stort problem i Sverige, både för samhället 

men också för narkotikamissbrukaren själv. Att leva ett drogfritt liv 

efter ett långt narkotikamissbruk är en svår process och många får 

ihållande återfall. Syftet med den här undersökningen var att ta reda 

på tillfrisknande narkotikamissbrukares upplevelse av en anställning 

som drogfri. Sex semistrukturerade intervjuer utfördes och ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt användes i tolkningen av det 

insamlade materialet. Analysen resulterade i att fem teman uppstod, 

vägen in i yrkeslivet, utanförskap gällande de nya normerna, öppenhet 

ifråga om sin bakgrund, gemenskap med kollegor och förändrad 

identitet. Dessa teman analyserades sedan utifrån Scheffs Social Teori 

of Emotions, vilken handlar om hur sociala band styrs av skam och 

stolthet. Resultatet visade att början av en anställning präglades av 

skam men genom öppenhet om sitt förflutna skapades en gemenskap 

med kollegorna och stolthet uppstod. Alla respondenterna upplevde att 

en anställning var av stor betydelse för deras fortsatta drogfrihet. 

    Keywords: employment, recovering, drug addiction, shame, pride 

 

 

Inledning  

Narkotika är ett välkänt fenomen i Sverige och alla har på ett eller annat sätt berörts av 

narkotika eller narkotikamissbruk i någon form. Aningen genom personliga erfarenheter som 

inom familjen eller genom bekanta och arbetskollegor. Men också genom tv där narkotika 

ofta förekommer i olika filmer och serier.  

     Narkotika används som samlingsnamn på substanser och ämnen som kan eller är 

beroendeframkallande. Medan droger står för substanser som har en berusande och likaså 

psykologisk effekt (NE, 2014). I den här uppsatsen används narkotika och droger som slang 

för narkotiska preparat som tillförskaffats på olagligt vis.  

     År 2012 var antalet inskrivna för någon form av frivillig institutionsvård för 

narkotikamissbruk 7379 personer. Stockholms län hade högst antal intagna med 1782 och 

efter det kom Skåne län med 1216. Hur många av dessa individer som fullföljde behandlingen 

eller som idag lever ett drogfritt liv finns det inga uppgifter om.  Behandling av narkotika 

missbrukare ligger under kommunernas ansvar, oavsett om det är privata eller offentliga 

institutioner (Socialstyrelsen, 2014). Dödsantalet för individer med narkotikarelaterade 

diagnoser ökar ständigt och år 2012 var det 589 personer som avled (CAN, 2014).  

      Narkotikamissbruk som enligt DSM-IV står för att åtminstone ett av följande kriterier ska 

ha uppfyllts under senaste 12- månadsperioden: 1. Upprepad droganvändning som leder till att 

individen misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet (till 

exempel avstängning från skola), 2. Upprepad droganvändning i situationer där det medför 

stora risker för fysisk skada (till exempel bilkörning under drogpåverkan), 3. Upprepade 

kontakter med rättsväsendet på grund av narkotikamissbruket och 4. Fortsatt 

narkotikaanvändning trots att det leder till återkommande lidanden av social eller 
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mellanmänsklig natur, vilka är orsakade eller förstärkta på grund av drogernas biverkningar 

(Barlow & Durand, 2009). 

 

 

Behandling och vägen ut ur narkotikamissbruk 
 

Narkotikamissbruk är ett allvarligt problem och påverkar inte bara missbrukarna utan även 

hela samhället i stort. Det finns flera olika former av behandling mot narkotikamissbruk, i 

Sverige är Minnesota modellen en av de vanligaste (Kjellman, 2003). Denna 

behandlingsmetod bygger på 12 stegsmodellen och följer Anonyma Alkolisters (AA) 

principer med självhjälp, en förgrening av AA är Anonyma Narkomaner (NA).  AA och NA 

är länkrörelser vars ideologi grundar sig i att missbruk är en obotlig sjukdom och att 

behandling måste ske med individens samtycke. Enligt Kjellman är behandlingen väldigt 

regel och schema styrd i början för att senare i behandlingen ge individen allt mer självstyre. 

Både behandling och efterbehandling i form av möten ingår. Ett aktivt deltagande i AA och 

NA ökar den aktiva missbrukarens chanser till avhållsamhet (Greenfield & Tonigan, 2013). 

   Forskning (Room, 1998) visar på att behandling för narkotika och alkohol inte bara ska rikta 

in sig på avgiftning utan också skulle behöva innehålla en yrkesinriktad rehabilitering. Detta 

för att det finns en hög korrelation mellan ett arbete och minskad droganvändning. En 

anställning bör inte ses som ett resultat av en behandling utan ses som en bidragande faktor 

till att behandlingen blev framgångsrik. Många narkotikamissbrukare kan behöva hjälp och 

stöd på deras väg in i yrkeslivet, särskilt då många av dem inte har någon yrkeslivserfarenhet 

eller under flera år varit frånvarande från yrkeslivet. Ett sätt att hjälpa är att erbjuda jobb där 

arbetsklimatet är sympatiskt, förstående och med flexibla arbetssituationer så den tillfrisknade 

narkotikamissbrukaren kan fortsätta med sin behandling och möten (Cebulla, Smith & Sutton, 

2004). Yngre narkotikamissbrukare borde också kunna erbjudas utbildningsalternativ.  

     I Sverige är det vanligast att narkotikamissbrukaren själv söker hjälp om behandling hos 

socialstyrelsen, och det många år efter att missbruket började (Forsberg, 2009). Enligt 

Forsberg står individen då i en av de fyra vändpunktsfaserna. De första två faserna är tvivel 

och sökande efter alternativ, här är påverkan från omgivningen av stor betydelse. Tredje fasen 

handlar om själva vändpunkten och grundar sig i en personlig upplevelse av att vilja sluta 

missbruka. Det kan vara en överdos eller allmän trötthet över sin livsituation. Fjärde fasen 

handlar om att bygga nytt och utvecklas under behandling, eftervård och tillfrisknande stadiet. 

     För en narkotikamissbrukare är det inte enbart själva hjälpen och behandlingen för att bli 

drogfri och sluta ta droger som är det svåra (Watson & Parke, 2009).  Utan kampen om att 

kunna fortsätta sitt tillfrisknande är ett av dem stora problemen. Återfallsrisken, det vill säga 

att gå tillbaka till drogerna är väldigt hög.  Att övergå från att vara en narkotikamissbrukare 

till att bli en tillfrisknande narkotikamissbrukare kräver stora förändringar i individens liv, 

både när det gäller dagliga aktiviteter, relationer och identitet.  

 

 

Yrkeslivet under och efter tillfrisknande 
 

En studie (McIntosh & McKeganey, 2000) riktade in sig på att ta reda olika strategier som 

tillfrisknande missbrukare använt sig av för sitt fortsatta tillfrisknande och därmed undvika 

återfall till aktivt missbrukande igen. Studien var en semistrukturerad intervju undersökning 

med 70 tillfrisknande missbrukare. Resultatet visar att det är främst två huvudsakliga 

processer som påverkar skapandet av en icke missbrukande identitet.  För det första måste 

missbrukaren distansera sig själv från sitt tidigare liv och då främst från sitt tidigare 

missbruksnätverk. För det andra måste de utveckla nya aktiviteter och relationer som kan 
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ersätta de gamla och stärka individen i dennes nye identitet. Detta för att kunna hålla sig 

sysselsatta både mentalt och fysiskt. Gärna med något som kan ge deras nya liv en mening, 

vilket ett avlönat jobb kan ge. Att ha ett avlönat jobb bidrar inte bara med en aktivitet utan 

bidrar också till en ny drogfri värld där individen kommer i kontakt med ett nytt nätverk av 

icke missbrukare att relatera till. En annan bidragande faktor är att jobbet stärker banden till 

samhället och likaså ger individen en känsla av att kunna delta i en långsiktig framtid. En 

annan viktig del, enligt McIntosh och McKeganey, är också känslan av stolthet och 

tillfredställelse av att klara av ett avlönat jobb. Ju mer normalt livet blir och ju längre bort de 

tillfrisknande missbrukarna kommer från drogerna ju mindre blir risken för återfall, de har 

mer att förlora genom ett återfall vilket bidrar till att hålla fast vid tillfrisknandet.  

     Att komma in i samhället igen efter flera års missbruk är svårt (McIntosh & McKeganey, 

2000). En viktig del av detta återinträdande är att komma in i yrkeslivet, vilket i Sverige 

representerar en stor del av vår identitet. Detta kan ses bara på hur vi samtalar med en gammal 

bekant vi inte sett på flera år. Oftast kommer frågor som hur är det? Vad jobbar du med nu för 

tiden? Yrket har blivit en del av vårt sätt att bedöma varandra men också som en 

artighetsfråga. Att ha ett jobb eller anställning ger struktur och skapar en möjlighet till sociala 

kontakter, vilket i sin tur skapar en form av socialisering. Dessa nya kontakter med icke 

missbrukande arbetskollegor kan fungera som förebilder och ge en ny form av gemenskap. 

Men inträdet i yrkeslivet är svårt, inte nog med att den tillfrisknande narkotikamissbrukaren 

har mycket med sig själv, det är också svårt att bli anställd.  

   En studie (Negura & Maranda, 2008) på 200 företagschefer visade att 73 % av dem inte 

skulle anställa någon som har eller har haft någon form av missbruksproblematik. Vilket 

tydligt visar hur diskriminerade även tillfrisknande narkotikamissbrukare är. Att väl få ett 

jobb trots denna fördom som finns mot narkotikamissbrukare kan bidra till en känsla av 

uppskattning och en respekterad roll i samhället (Laudet, 2012). 

     Kanzoni (2009) undersökte om en anställning efter någon form av drogbehandling kunde 

vara den huvudsakliga faktorn till fortsatt drogfrihet hos före detta narkotikamissbrukare.  

Anställning ger missbrukaren en kick av självkänsla, ökar ekonomisk oberoende och hjälper 

dem komma in i samhället, vilket kan ses som bevis på att anställning är en katalysator som 

hjälper missbrukaren att bibehålla drogfriheten. Men om det är den huvudsakliga faktorn var 

ännu outforskat. Studien var en blandning mellan kvalitativ och kvantitativ metod och 

använde sig av intervjuer och frågeformulär som var associerade till frågor gällande 

personernas fortsatta drogfrihet. Dessa svar tolkades för att sedan analyseras genom 

korrelationer och regressions analys. Tvåhundrafemtio före detta heroinister från Detroit var 

med i undersökningen. Studien undersökte också andra faktorer förutom anställning så som 

boendemiljö, familjestöd, personligt ansvar och religion. Anställning var i intervjuer med före 

detta drogmissbrukare en viktig faktor för fortsatt tillfrisknande men då de fick välja mellan 

de ovanstående faktorerna så kom anställningen som viktigaste bidragande orsak till fortsatt 

tillfrisknande först på tredje plats. Resultatet av Kanzonis studie visade att den viktigaste 

faktorn för tillfrisknande från drogmissbruk var boendemiljön och religion. Denna studie 

gjordes i Detroit där religion har en större betydelse än i Sverige som är det mest 

sekulariserade landet i världen (Skog, 2001). Med tanke på detta skulle liknande 

undersökning i Sverige antagligen inte ha samma resultat, i alla fall inte ifråga om religion. 

Här skulle nog arbetet komma högre i listan över betydelsen för fortsatt drogfrihet. Detta då 

värderingar så som personlig integritet och individuell autonomi ligger högt i Sverige menar 

Skog.  

 

 

Arbetets betydelse för hälsan 
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Det finns ett samband mellan dålig hälsa och arbetslöshet skriver Virtanen, Janlert och 

Hammarström (2012). Likaså att arbetslöshet i många fall leder till fortsatt arbetslöshet. En av 

förklaringarna till det är att den arbetslösa själv skattar sin allmänna hälsa lägre än individer 

med arbete, vilket kan leda till fysiska och psykiska kroniska besvär. Att ha varit arbetslös 

under en längre tid minskar också chanserna till återinträde i arbetslivet. Virtanen, Janlert och 

Hammarström undersökte om suboptimal hälsa inklusive riskfyllda hälsobeteenden kunde ge 

en viss förutsägelse angående framtida arbetslöshet. Resultatet visade att det fanns en stark 

prediktion mellan mängden av tidigare arbetslöshet och mängden av fortsatt eller senare 

arbetslöshet. Likaså fanns det en högre riskkvot för de individer som självskattade sin hälsa 

och humör som suboptimal med högre förekomst av arbetslöshet. Rökning och riskfyllt 

alkoholintag hade en tendens att öka under arbetslösheten, men det fanns ingen koppling 

mellan tidigare arbetslöshet och nuvarande arbetslöshet. Även andra studier (Reneflot & 

Evensen, 2014) gjorda i norden visar att arbetslösa var mer benägna att rapportera sämre 

mental hälsa än de med arbete. De individer som i och med arbetslösheten också får 

ekonomiska svårigheter och som skäms över sin arbetslöshet rapporterade ännu högre psykisk 

påfrestning. De hittade också kopplingar mellan långtidsarbetslöshet det vill säga längre än 21 

veckor det senaste året och en signifikant högre risk för självmordsförsök. Men detta gällde 

bara de longitudinella studierna och inte tidsserie studierna. 

 

 

Skam, stolthet och sociala band 
 

En relevant teori för det här undersökningsområdet är Scheffs Social Teori of Emotions 

(1990). Teorin hävdar att skam och stolthet är primära beteenden och emotioner som grundar 

sig på de sociala banden. Sociala band kan ses som människans grundläggande motivation till 

att handla. Vilket grundar sig i ett behov av att upprätthålla de sociala banden. Det är en kraft 

som håller ihop vårt samhälle och är en balans mellan närhet och distans gällande emotionell 

samstämmighet menar Scheff. Skam och stolthet är de två grundläggande emotionerna som 

signalerar hur de sociala banden ser ut. Stolthet är ett tecken på att de sociala banden är 

intakta medan skam är ett tecken på att banden är hotade eller skadade.  Det viktigaste yttre 

kännemärket på stolthet är att individen håller huvudet högt och ser andra i ögonen när de 

talas vid. Skam däremot kännetecknas av flackande eller nedsänkt blick och en 

kroppshållning som ser ihopsjunken ut. Enligt Scheff uppstår både stolthet och skam 

automatiskt, antingen som bekräftelse på eller hot mot våra sociala band. Skam fungerar som 

en varningsklocka som säger till individen att denne uppfattas negativt i andras ögon, vilket i 

sin tur kan leda till ett smärtsamt utanförskap och exkludering (Matos, Pinto-Gouveia, & 

Duarte, 2013). Vidare delas skammen in i olika uttrycksformer. Viss forskning (Kim, 

Thibodeau, & Jorgensen, 2011) delar in skammen i extern och intern skam. Där den interna 

skammen ses genom personens egna ögon och ger smärtsamma känslor av att vara värdelös, 

oönskad och maktlös. Medan den externa skammen handlar om hur ens själv uppfattas ur 

andras ögons så som oattraktiv och otillräcklig. Ofta innefattar upplevelsen av skam båda 

dessa element och påverkas också av varandra visar en omfattande studie (Kim et al., 2011). 

Detta kan liknas vid den trippla spiralen av skam där skammen anses finns både inom och 

mellan individer, vilket i sin tur skapar ännu mer skam (Scheff, 1990). Scheff menar att skam 

kan ta två andra uttrycksformer: den öppna odifferentierade skammen och den förbisedda 

skammen. Den öppna odifferentierade skammen innebär att individen är medveten om sin 

skam och försöker dölja den i långsamt tal eller maskerade ord. Den förbisedda skammen 

visar sig då individen trotsar skammen och försöker med hjälp av handlingar och tankar 

undvika den genom intellektuella bortförklaringar. 
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      Även om mycket forskning har gjorts om missbruk så saknas det forskning kring 

tillfrisknande narkotikamissbrukare och deras upplevelse av ett jobb och en anställning. Den 

forskning som finns är gjord i andra länder och ingen liknande har gjorts i Sverige.  Forskning 

(Gustafsson et al. 2006) har istället gjorts om hur individerna hamnade i missbruk och likaså 

om hur de tog sig ur det. Den här studien vill istället rikta in sig på att ta redan på 

tillfrisknande missbrukares upplevelse av ett arbete. Att en anställning är en viktig del för en 

tillfrisknande narkoman att kunna bibehålla sin drogfrihet är klart (Kjellman, 2003). Men hur 

den är det eller hur en tillfrisknande missbrukare upplever sitt arbete som drogfri är det 

relativt lite forskat om.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna studie är att genom respondenternas livsberättelse öka förståelsen av hur 

upplevelsen av en anställning som drogfri är. Frågeställningar som också kommer besvaras är: 

1. Vilken betydelse ett jobb hade för den tillfrisknande narkotikamissbrukaren att behålla sin 

drogfrihet? 2. Vad hade de intervjuade för gemensamma upplevelser av ett jobb som drogfri? 

3. Vilken roll hade jobbet för den tillfrisknande narkotikamissbrukaren ifråga om 

omskapandet av identitet och gemenskap med kollegorna?     

     Att sluta med narkotika är en långvarig process där återfall är vanligt förekommande.  

Forskning (Best et al., 2012) visar att den tillfrisknande processen tar mellan 5-7år och att det 

är först efter den tiden som livstidsåterfallen ligger på under 15 % och narkotikamissbrukaren 

kan anses frisk. Den här uppsatsen har valt att använda begreppet tillfrisknande 

narkotikamissbrukare just för att påvisa att avslutandet av ett narkotikamissbruk är en 

långvarig process och inte ett stabilt tillstånd (McIntosh & McKeganey, 2000).  

 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Urvalet var handplockat och till största delen ett snöbollsurval, det vill säga en 

nyckeldeltagare rekommenderade nya deltagare. Den första personen var en sörmländsk man i 

60 årsåldern som hade erfarenhet av både behandlingshem och aktivt deltagande i anonyma 

narkomaner (NA) under flera år. Anledningen till att han blev den första nyckelpersonen var 

för att han är en arbetskamrat till författaren och på ett möte öppet berättade att han var en 

före detta narkotikamissbrukare. Han i sin tur rekommenderade två andra före detta 

narkomaner som nu hade anställning och dessa i sin tur rekommenderade två personer till. Av 

dem var det bara en som ställde upp, den andre avböjde dagen innan intervju. Nyckelpersonen 

rekommenderade av sig själv två andra personer som han trodde skulle kunna bidra med 

information som skulle gynna undersökningen. På det sättet fick respondenternas erfarenhet 

och kunskap om ämnet ännu större betydelse och fokus. Förutom dessa fyra personer som 

blev tillgängliga genom snöbollseffekten så fanns det en bekant till författaren som kände två 

före detta narkotikamissbrukare som hade jobb. Dessa två personer mailades och resulterade i 

att de också ställde upp i undersökningen. Totalt sex personer deltog i undersökningen, fyra 

män och två kvinnor i åldrarna 32-57år (M = 44.17, SD = 9.19).  

     Kriterier angående vilka respondenter som skulle få vara med i undersökningen var att de 

under minst fem år skulle ha haft ett aktivt missbruk av narkotika. Detta för att 

undersökningen skulle belysa hur människor med ett långvarigt missbruk bakom sig upplevde 
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en anställning. Respondenterna skulle också genomgått någon form av behandling för sitt 

missbruk eller ha sökt annan aktiv hjälp från någon frivillighetsorganisation så som NA.  

Även denna avgränsning valdes för att bara få med respondenter som varit djupt nere i sitt 

missbruk och inte på egen hand lyckats ta sig därifrån. Genom denna avgränsning blir det 

enbart respondenter som lidit av ett beroende som deltar. Gällande anställning så skulle den 

ha varat i minst ett år och respondenterna skulle ha levt i tillfrisknande i minst två år. De två 

sista kriterierna togs med för att respondenterna skulle ha en bättre distans till sitt missbruk 

och därmed kunna ge en mer objektiv bild av sin livsberättelse angående upplevelsen av en 

anställning.  En annan anledning till dessa kriterier är att respondenterna har återhämtat sig 

från de eventuella återfallen som är vanliga under tillfrisknandets första år. Angående kön var 

det också av betydelse att få en så jämn spridning som möjligt. Detta var inga problem då de 

deltagare som blev aktuella för undersökningen var två kvinnor och fyra män och därmed ger 

en relativt bra spridning.  

 
 

Material 

 
En intervjuguide med en blandning av öppna och slutna frågor användes som grund men även 

följdfrågor förekom. Frågorna var formulerade så neutralt som möjligt för att undvika 

värderande och ledande frågor (Kvale & Brinkman, 2009). Viktigt för intervjuerna var att 

respondenterna skulle berätta om sin livsvärld och upplevelser utan för mycket styrning av 

intervjuaren.  Exempel på frågor var ” Hur upplevde du relationen med dina arbetskollegor?  

”Vad motiverade dig till att fortsätta jobba?” Intervjuerna tog mellan 30-50 min var och alla 

respondenterna svarade på samtliga frågor. Intervjuaren gjorde även små minnesanteckningar 

under intervjun och då framförallt om sådant som annars skulle kunna missas på 

ljudinspelningen så som kroppsspråk och stämningsförändringar under vissa frågor.  

 

Procedur 

 
Innan mötet hade informanterna fått ett mail med ett missivbrev så att de skulle få veta vad 

undersökningen handlade om och kunna säga ifrån ifall de inte ville deltaga. Respondenterna 

fick välja platsen för sina intervjuer och fyra respondenter valde att vara hemma hos sig själva 

och två valde att genomföra intervjun på en avskild plats på deras jobb. Anledningen till att 

respondenterna fick välja plats var för att de skulle välja en plats där de kunde känna sig 

trygga och avslappnade.  

     Mötet inleddes med en ny presentation av intervjuare, högskolan och ämnet som 

studerades och sedan lite mer om studiens syfte. Även de forskningsetiska riktlinjerna så som 

informerat samtycke och konfidentialitet klargjordes. Det vill säga att respondenten fick veta 

att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Viktigt var också att meddela 

dem att deras deltagande var anonymt och att ingen skulle kunna identifiera dem utifrån det 

som skrivs. Informerat samtycke var en viktig del som följdes (vetenskapsrådet, 2002). Alla 

intervjuer spelades in på telefon för att sedan lättare kunna transkriberas och utläsa mönster 

och kategorier. Ämnet som uppsatsen handlar om är upplevelsen av en anställning som 

tillfrisknande. Detta antogs inte lika känsligt som om den skulle handla om själva missbruket 

men är ändå en upplevelse som många av informanterna kunde tänkas kännas jobbig att prata 

om. Så redan innan intervjuerna intogs en så respektfull attityd som möjligt från intervjuaren 

och likaså hur tacksam denne var för deras delaktighet. Inte heller användes ett för formellt 

språk utan stämningen skulle vara bekväm och fördomsfri från båda hållen.  

 



7 
 

 
 

Databearbetning 

Materialet transkriberades och lästes igenom ett flertal gånger för att få en djupare förståelse 

av innehållet. Namnen på respondenterna byttes ut mot kön och ålder så som kvinna 46. Valet 

av den hermeneutiska forskningsansatsen gjordes för att ge en vidare förståelse utifrån de 

upplevda erfarenheterna och för att utifrån dessa kunna göra en tolkning. En annan anledning 

till valet av den hermeneutiska analysen var för att den anser att författarens egen förförståelse 

alltid är en del i tolkningen (Ödman, 2007). Redan under de sista två intervjuerna började 

processen med den hermeneutiska cirkeln och fortsatte så genom hela det analytiska arbetet. 

Den hermeneutiska cirkeln handlar om att sätta tänkande, förstålse och tolkning i fokus och 

att gå från del till helhet och tvärtom.  

     Första steget var sedan att sålla bort material som inte var relevant för undersökningens 

syfte och frågeställning. Exempel på sådant var hur länge de varit narkotikamissbrukare och 

berättelser om incidenter under behandlingen. Därefter gjordes en meningskoncentrering 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Viktiga citat togs ut och kopplades samman med liknande 

uttalanden som kunde höra ihop. Vilket i sin tur ledde till att olika kategorier uppstod. 

Exempel på processen är citat så som ” Jag blir på något sätt oantastbar i och med att jag 

berättar själv, ingen kan attackera mig”. Detta citat kopplades sedan samman med uttalande 

som ”jag berättade på en gång, kändes liksom fel att mörka något så stort i mitt liv”. Dessa 

och liknande uttalande kategoriserades som öppenhet.   

     För att testa stabiliteten i analysen utfördes två interbedömarreliabilitetstest. De gick till så 

att en kurskamrat och en annan högskolestudent läste igenom en del av materialet för att se 

hur det överensstämde med författarens tolkning. Kurskamraten fick läsa igenom 

intervjumaterialets meningskoncentrering och den andra högskolestuderande fick läsa igenom 

två intervju transkriberingar och alla respondenternas meningskoncentrering. 

Överensstämmelsen för att se om de olika komponenterna som författaren plockat ut fanns 

med i de specifika intervjuerna låg på 85 respektive 89 %. 

 

 

Resultat 

Den här studien har undersökt tillfrisknande narkotikamissbrukares upplevelse av en 

anställning. Resultatet har genom meningskoncentrering, utvalda citat och analys av 

materialet kommit fram till fem teman. De fem teman är vägen in i yrkeslivet, utanförskap, 

öppenhet, gemenskap och identitet. Analysen visade att vägen in i yrkeslivet präglas av ett 

utanförskap som genom öppenhet ifråga om sitt förflutna ger känslor av gemenskap och 

förstärkt personlig identitet. Resultatet kommer också tolkas genom Scheffs Social Teori of 

Emotions (1990). Tabell 1 visar exempel på hur de olika enheterna tolkades så att olika teman 

uppstod. Dessa teman med tillhörande citat beskrivs separat. 
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Tabell 1 

Teman, subteman och meningskoncentrerad enhet 

Meningskoncentrerad Subtema Tema   

Enhet (exempel) 

 

Började som timvikarie             Vägen in i yrkeslivet 

Undvek samtal om ämnen             Utanförskap 

jag inte kände till 

 

Ett nytt liv i ärlighet             Öppenhet 

 

Vi hade drogen i fokus    Aktiva           Gemenskap 

     Narkotikamissbrukare 

 

Kunde prata jobb                 Kollegor  Gemenskap 

 vid osäkerhet 

 

Tror på mig själv idag      Identitet 
 

 

 

Vägen in i yrkeslivet   
 

Det första viktiga steget för studiens respondenter var just det första steget in i yrkeslivet efter 

flera år av narkotikamissbruk. Hälften av respondenterna hade haft jobb tidigare men inte 

under de senaste åren av sitt missbruk. Två stycken hade aldrig haft ett riktigt jobb, och en 

hade jobbat även under sin missbrukstid. Oavsett hur deras tidigare yrkeslivssituation sett ut 

så stod dem alla nu inför en ny upplevelse. Nämligen upplevelsen av att få en anställning som 

drogfri:  

 

Jag kommer ihåg hur nervös jag var redan när jag sökte jobbet, när jag väl fick det gick 

nervositeten över i ren rädsla. Även om det bara var som timvikarie så var det jätte stort 

för mig. Hade ont i magen och var rent skräckslagen första dagen. Men visst var det 

spännande också. 

Respondenterna upplevelse av ett nytt jobb varierade i både negativa och positiva emotioner. 

Men gemensamt för dem alla var att det var riktigt starka och intensiva känslor de hade inför 

sin nya anställning som drogfri. Likaså att det var en barriär de alla var motiverade till att ta 

sig över. Alla respondenterna började jobba inom det första året efter sitt avslutande missbruk. 

Ingen av dem kastade sig in i någon fast anställning på heltid utan började lite succesivt i den 

takt de kände att de var redo:  

Jag volonterade på ett dagis den första tiden, det var jätte skönt för då slapp jag allt för 

mycket ansvar i början. Jag lekte med barnen, beslut och regler fick andra ta hand om. 

Men jag kom in i det rätt fort och redan efter ett halvår fick jag en fast tjänst, vilket var 

perfekt. 

Alla respondenterna poängterar att det var skönt att vara vikarie i början, att de på det sättet 

bara hade ansvar över sig själva och sin jobbinsats. Gemensam upplevelse för respondenterna 
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var också att de fick en givande sysselsättning. Jobbet var betydelsefullt för deras fortsätta 

drogfrihet på det sätt att det hjälpte dem att ta sig igenom dagen och slippa att bara gå hemma 

var flera respondenter eniga om. Alla sex respondenterna fick fast anställning inom två år.  

     En annan stor betydelse jobbet hade för en fortsatt drogfrihet var lönen menade de flesta 

respondenterna. De kunde känna att de verkligen förtjänade den lön de fick just på grund av 

att de gjorde ett bra och ärligt jobb. Att få göra rätt för sig och att tjäna pengar att kunna klara 

av sin egen försörjning var av stor betydelse för den tillfrisknande narkotikamissbrukaren: 

”Att bara kunna ha råd att köpa den mat jag ville ha eller en snygg tröja jag sett, det var 

himmelskt.” Att få bli en som alla andra, kunna ha den ekonomin att unna sig lite utöver det 

nödvändigaste var väldigt värdefullt för alla respondenterna.  

 

Utanförskap  
 

Fem av sex respondenter upplevde ett väldigt stort utanförskap i början av sina anställningar. 

De upplevde att de var annorlunda och den värld de var vana att leva i skilde sig väldigt 

mycket från den värld de nu kom in i: ”Jag visste inte vad jag skulle prata om med mina 

kollegor, deras samtalsämnen och värderingar var så främmande.” Fyra av respondenterna 

tyckte att det jobbigaste med ett jobb var just relationen med kollegorna. De hade svårt att 

komma in i arbetsplatsens sociala normer, att passa in. Det sociala spelet var för annorlunda 

mot vad de var vana vid. Vilket gav en känsla av utanförskap som yttrade sig i ett 

tillbakadragande från flera respondenter. Det utanförskap som de flesta upplevt grundade sig 

till stor del i dem själva, vilket de också var medvetna om och påpekade. Det var oftast de 

tillfrisknade narkotikamissbrukarna som drog sig undan kollegorna och inte tvärtom. De flesta 

av dem hade aldrig varit i jobbsituationer utan droger och att nu vara det var en skrämmande 

och ny situation:  

 
Jag förstod inte mina kollegor, förstod inte vad som drev dem och det var skrämmande, 

vanligt folk har ju inte samma enorma drivkraft som vi knarkare efter vår drog, jag 

förstod inte vad som motiverade mina arbetskamrater eller vad de var ute efter, vilket 

gjorde att jag höll distansen till dem. 

Denna osäkerhet över kollegornas motiv talade flera av respondenterna om och gjorde att de 

tillfrisknande narkotikamissbrukarna kände ett ännu större utanförskap.  

Öppenhet 
 

Den här kategorin handlar om i vilken utsträckning respondenterna berättade om sitt förflutna 

som narkotikamissbrukare för sina kollegor och chef. Den visar hur respondenterna upplevde 

sin öppenhet och hur de upplevde att de blev bemötta: 

 

Jag levde enligt tron att så länge jag är drogfri och ärlig så kommer allt annat att ordna 

sig. Som narkoman lever man i ständiga lögner och att fortsätta med det hörde inte ihop 

med mitt nya liv. Så för mig fanns det inget allternativ, jag var tvungen att berätta för 

kollegor och chef. Det hörde ihop med hela min förändringsprocess. 

 

Flera av respondenterna pratade om det stora behovet av ärlighet, att de eviga lögnerna som 

kom med ett liv i missbruk var energitömmande. En annan anledning till ärligheten grundade 

sig i rädslan att sanningen annars skulle komma fram bakvägen. Att ha det hotet hängande 

över sig kändes mer ovisst än att ta tjuren vid hornen och berätta själv, på det sättet hade de 

ryggen fri och blev på något sätt oantastbara. Men alla hade inte samma förutsättningar för 
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denna öppenhet. Två respondenter berättade ingenting om sitt förflutna eller om sitt 

narkotikamissbruk. De skämdes för mycket och vågade inte, deras rädsla över vad sanningen 

skulle leda till var för stor. Största rädslan var att deras kollegor skulle ha fördomar och se ned 

på dem på grund av deras missbruk. Som tung narkotikamissbrukare var de vana med 

människors nedlåtande ögonkast och kommentarer. Men dessa två levde istället med en 

ständig ångest och obehag över att dölja en så stor del av deras liv: ”Det tog två år innan jag 

vågade berätta om mitt gamla liv och tidigare narkotikamissbruk. När jag väl gjorde det 

kändes det som en sten försvann från mitt bröst och jag kunde andas fritt igen.” 

Att berätta för sina kollegor och chef att de var tillfrisknande narkotikamissbrukare var ett 

stort beslut, men alla hade goda erfarenheter av att berätta. Omgivningen tog det bättre än 

väntat och några av kollegorna hade en släkting eller bekant som haft missbruksproblem. 

Andra blev nyfikna och ville veta mer medan andra blev tysta eller reagerade inte alls. 

Respondenterna blev inte annorlunda bemötta av sina kollegor i och med sin öppenhet, 

snarare gjorde det att dem kunde slappna av och vara sig själva. Fem av sex respondenter 

berättade om sitt förflutna. Öppenheten och det bemötande de fick bidrog till jobbets stora 

betydelse för deras fortsatta drogfrihet. Jobbet blev en plats där de kunde visa sig själva. 

 

Gemenskap  
 

Temat gemenskap har två subteman, gemenskap bland aktiva missbrukare och gemenskap 

med kollegor. Här handlar det om skillnader mellan dessa två olika gemenskaper och hur 

dessa upplevdes:  

 

Med andra aktiva narkotikamissbrukare vet man att de är som jag, vi har ett gemensamt 

intresse och det är drogen. Det är den som håller oss samman, den som driver oss och är 

allt som betyder något. Att umgås med andra med samma beroende blir på något sätt en 

trygghet, jag vet vart jag har dem. 

 

Gemenskapen med andra aktiva missbrukare grundar sig i en känsla av att de är likasinnade. 

De har sin drog och det är den som styr dem och deras relation. Gemenskapen bottnar inte i 

vänskap utan i behov och delat intresse. Det är en nödvändighet att ha många 

narkotikakontakter, för utan dem kan den aktiva narkomanen inte få tag på sin drog. Men trots 

att denna gemenskap på något sätt kändes trygg så påpekade alla respondenterna att 

relationerna också var instabila. En aktiv narkoman är inte att lita på, de styrs av sitt beroende 

och sitt behov av att få tag på drogen. Våld, hot och lögner är en stor del av en aktiv 

narkomans vardag menade flera av respondenterna. Men också glädje, njutning och 

samhörighet. Gemenskapen med aktiva narkomaner var intensiv: 

 

Att knarka ensam är inte heller så kul, andra missbrukare har samma tider som jag och 

dessa styrs helt av tillgången av droger. Du vet att de har samma smärta som jag när vi 

inte lyckas få tag på droger, samma njutning som jag när vi väl fått i oss dem. De delar 

mitt liv helt enkelt. 

 

Så gemenskapen med andra aktiva missbrukare är en dubbel upplevelse. Det finns en tillit i att 

veta att de är som du, men oärligheten är minst lika påtaglig och gör hela relationen instabil. 

Gemenskapen med kollegor är en ny upplevelse för de flesta respondenterna. Men även om 

den för de flesta kändes ärligare och sundare så var det också något nytt som behövdes läras 

in:  
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Med andra missbrukare har man inte samma gränsdragningar, där är det ju en livsstil 

man delar, ett jobb dygnet runt. I början när jag tyckte om någon kollega så kunde jag 

bli för involverad. Vilket resulterade i att jag ringde, sms och ville träffa dem även 

utanför arbetstid. Jag hade svårt att skilja på jobb och privatliv. 

Gränsdragningar är ett stort problem för tillfrisknande narkotikamissbrukare och något de 

behöver lära sig. Normerna ser inte likadana ut bland aktiva narkomaner, vilket gör att många 

tillfrisknande narkotikamissbrukare har svårt att hitta en balans gällande relationen med 

kollegorna. Som nämndes tidigare under utanförskapstemat så har de en tendens att antingen 

dra sig undan gemenskapen eller gå in i den för starkt. Att hitta en professionell roll i sitt 

yrkesliv gällande kollegorna var något de flesta behövde lära sig:  

Relationen med kollegorna blev med tiden mer avslappnad och jag kunde vara mig 

själv. Det skönaste var att den gemenskapen inte är lika intensiv, man kan skratta och 

skoja utan att bli för personlig. Det finns en distans som jag gillar. 

Alla respondenterna tyckte det var skönt att börja komma ut i samhället och umgås med 

människor utan deras problematik. Många tyckte det var ett perfekt sätt att ha jobbet som 

skydd att gömma sig bakom i sin nya kontakt med icke missbrukande människor. Då kunde 

de prata jobb om de inte visste vad de skulle säga. Med tiden kom kallpratet och småpratet 

mer igång och de tillfrisknande narkotikamissbrukarna fick en ny givande form av gemenskap 

med sina kollegor: ”Idag älskar jag mina arbetskamrater och den gemenskap vi har. Vi bryr 

oss om varandra på riktigt och jag skulle inte vara där jag är idag utan dem.” Alla 

respondenterna ansåg jobbet gav dem en gemenskap med icke narkotikamissbrukare och att 

denna gemenskap hjälpte dem att omskapa sin identitet. Gemenskapen på jobbet betydde att 

de började få ett liv bortom narkotikan, ett liv där jobbet betydde mer är drogerna.  

Identitet 
 

Temat identitet handlar om hur den tillfrisknande narkotikamissbrukarens syn på sig själv har 

förändrats i och med ett jobb. Alla sex respondenterna upplevde att en anställning förändrat 

deras identitet enormt: ”Jag lärde mig att tro på mig själv, att jag klarar mitt jobb precis lika 

bra som alla andra. Alla har brister och svagheter, jag är lika ok som alla andra.” Att få en 

anställning gav respondenterna en självkänsla och självsäkerhet, för första gången på flera år 

var dem i samhällets ögon duktiga. Som aktiv missbrukare är det lätt att skylla allting på 

drogerna och missbruket, som drogfri och i en jobbsituation var de tvungna att ta eget ansvar. 

Deras arbetsinsats var deras, ingenting de kunde skylla på andra om de inte utförde den 

arbetsuppgift de skulle: ”Jag växte som människa och kände att jag kunde bidra med något.” 

 

Jag var inte längre en utstött utan jag var delaktig i samhället. Jobbet gav mig en annan 

identitet, jag blev en mekaniker och inte en knarkare. Det var en oerhört skön känsla att 

inte behöva skämmas längre, det fanns ju inte något konkret att se ner på mig för längre. 

 

Alla respondenterna ansåg att den största skillnaden i identitetsuppfattningen var just att inte 

längre vara en tagare, utan att i och med anställningen kunna få bidra med något. Flera 

arbetade väldigt hårt vilket också resulterade i att de blev väldigt duktiga på sitt jobb. En 

gemensam upplevelse de alla hade av ett jobb och som påverkade deras identitet var en 

framtidstro. De hade ett schema som visade dem att de var delaktiga i framtiden. Att de kunde 

planera in sitt liv efter när de jobbade och när de var lediga. Vilket gav alla respondenterna en 

upplevelse av att de var av betydelse, att deras liv var av värde.  
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Diskussion 

Syftet med undersökningen var att undersöka tillfrisknande narkotikamissbrukares upplevelse 

av en anställning. Frågeställningarna som skulle hjälpa till med detta var: 1. Vilken betydelse 

jobbet hade för den tillfrisknande narkotikamissbrukaren att behålla sin drogfrihet? 2. 

Gemensamma upplevelser av ett jobb och 3. Vilken roll jobbet hade ifråga av omskapande av 

identitet och gemensakapssyn? Svaren på dessa frågeställningar framkom i resultatdelens 

teman och tolkas också här i diskussionen. De fem teman var vägen in i yrkeslivet, 

utanförskap, öppenhet, gemenskap och identitet. Alla dessa fem teman var av betydelse för att 

kunna svara på undersökningens syfte. Tolkningen sker utifrån de fem teman som framkom 

av resultatdelen.  Några av dem kommer att tolkas utifrån en teori om skam och stolthet.             

     Vägen in yrkeslivet handlade om hur de tillfrisknande narkotikamissbrukarna tog sig in i 

yrkeslivet. Som narkotikamissbrukare hade de alla levt vid sidan av samhället, att ta ett beslut 

om att söka jobb var ett stort steg i deras tillfrisknande process. Det visade att de var redo för 

en förändring i sina liv, vilket grundade sig i en känsla av att vilja passa in och delta i 

samhället. En viktig del i detta nya inträde var att det skedde gradvis och att ingen kastade sig 

in i en fast anställning direkt. Då de flesta bara varit drogfria ett år då de kom in i yrkeslivet 

hade de alla fullt upp med sig själva och sitt tillfrisknande. En fast anställning i den fasen av 

deras tillfrisknande kan ge för stor press och ansvar, viket i sin tur kan leda till ångest och 

återfall enligt respondenterna. Enligt författaren kan detta tolkas som ambivalens inför ett 

inträde i samhället. Att det egentligen inte bara handlade om pressen på jobbet utan om den 

tillfrisknande narkotikamissbrukarens inställning till samhället i stort. Detta kan kopplas till 

den fjärde fasen ifråga om vändpunkter (Forsberg, 2009). Här är den tillfrisknande 

narkotikamissbrukaren under processen att bygga nytt och skapa ett nytt och annorlunda liv 

utan droger. Vilket kan kopplas till (McIntosh & McKeganey, 2000) strategi om att utveckla 

nya aktiviteteter och relationer som kan ersätta dem gamla från missbruksvärlden. Ingen av 

respondenterna hade varit i någon behandlingsform som prioriterade yrkeslivet eller hjälpte 

dem att komma ut i yrkeslivet, alla fick klara av det själva. För dessa respondenter gick det 

bra, men många har inte den motivationen eller förutsättningarna att kunna klara av att ta det 

steget själva. Alla respondenterna upplevde en stor stolthet över att ha vågat och klarat av att 

komma in i yrkeslivet. Att veta att en arbetsgivare ville ha dem och att de alla blev fast 

anställda ökade den känslan hos respondenterna.  

     En gemensam upplevelse respondenterna hade var att lönen var viktig, Att få lön och 

kunna klara sig själv, att få komma in i samhället igen och bli någon annan än den knarkare de 

identifierade sig med, är till stor del jobbets förtjänst. Flera respondenter hade under sin aktiva 

missbruksperiod ofta gått i stulna eller trasiga kläder, vilket i sig hjälpte till med känslan av att 

vara annorlunda. Att nu kunna ha pengar att köpa saker till sig själva, att kunna se ut som en 

aktad och vanlig medborgare stärker den tillfrisknande narkotikamissbrukarens självkänsla. 

En tolkning är att lönen ger den tillfrisknande narkotikamissbrukaren en känsla av lugn och 

trygghet, deras tidigare behov av den eviga kampen om att få ihop pengar är inte längre lika 

påtaglig eller stressande. Nu har de en fast inkomst och vet vilka regler och krav som behövs 

uppnås för att denna inkomst ska komma in varje månad.  

     Utanförskap handlade om att inte känna någon samhörighet med sina kollegor. Det var en 

ny värld de tillfrisknande narkotikamissbrukarna kom in i och känslan av att vara annorlunda, 

oerfaren och på sätt och vis mindervärdig var stor. En tolkning är att narkotikamissbrukaren 

haft denna känsla av utanförskap under hela sitt missbruk, men att den då varit mer diffus och 

syftat på utanförskap gällande hela samhället istället. I och med ett jobb kan känslan 

specificeras att gälla enbart yrkessituationen, vilket gör den mer hanterbar och konkret. Detta 
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utanförskap grundade sig troligen på en upplevelse av skam, där de sociala banden var hotade 

(Scheff, 1990). Att de upplevs hotande kan bero på att några sociala band inte har hunnit 

knytas an än. De tillfrisknande narkotika missbrukarna är i en situation som är ny för dem, de 

kan inte de sociala reglerna eller normerna än. Vilket leder till en känsla av att vara utanför. 

Flera av respondenterna beskriver att de inte vet hur eller om vad de ska prata med sina 

kollegor om, vilket tyder på att ett samtal inte flyter på utan är spänt. Detta kan tyda på att de 

flesta respondenterna upplever en form av odifferentierad skam, där de inte är medvetna om 

sina känslor av skam utan döljer den genom långsamt tal och osäkerhet menar Scheff. Många 

tillfrisknande narkotikamissbrukare har en patologisk känsla av skam inför sitt gamla liv som 

de vet inte alltid accepterats eller förstås i andras ögon. Detta gör att skammen ökar och 

hindrar att de sociala banden skapas eller upplevs som intakta. Att fortsätta jobbet och trotsa 

denna känsla av skam och utanförskap är en av de stora bidragande faktorerna till det fortsatta 

tillfrisknandet. Skammen här är en varningsklocka som respondenterna valt att lyssna och 

agera på (Matos, Pinto-Guveia, & Duarte, 2013).  De fortsätter sitt jobb och väljer att 

anstränga sig för att laga de skadade eller hotade sociala banden som skammen är tecken på. 

Skammen är både inom och mellan individer, och känslan av skam skapar mer skam inom 

individen (Scheff, 1990). Det finns ingen tillit till de icke missbrukande kollegorna. Kanske 

för att de under åren av missbruk skapat en vi och dem känsla. Att de klippt alla sociala band 

till icke missbrukare.  

     Öppenhet handlade om i vilken utsträckning respondenterna var ärliga om sitt förflutna 

som narkotikamissbrukare. Att vara ärlig om sitt förflutna ledde i flera fall fram till beröm 

vilket i sin tur ledde till upplevelsen av stolthet. Andra reaktioner på deras öppenhet var 

nyfikenhet, vilket kan tyda på ett äkta intresse från kollegorna. En tolkning kan vara att de 

som aktiva missbrukare var vana att behandlas illa eller bli ignorerade. Att nu få bli sedda och 

få en chans att prata om något de känner till, kan mycket väl ha stärkt känslan av stolthet ännu 

mer. Denna öppenhet och hur den blev bemött leder alltså till att den tillfrisknande 

narkotikamissbrukaren kan börja stärka de sociala banden och att skammen kan minska. 

Vilket kan grunda sig i en känsla av att vara accepterad. Öppenhet kan också leda till att 

kommunikationen blir lättsammare och den tillfrisknande missbrukaren kan formulera sig 

lättare, vilket bidrar till en mer avslappnad atmosfär. Det är här interaktionen kan börja och de 

sociala banden stärkas (Scheff, 1990). Men det är inte säkert att båda parterna känner samma 

sak. Det skulle kunna vara så att det sociala bandet bara har stärkts för en part menar Scheff. 

Kanske fanns det fördomar som de tillfrisknande narkotikamissbrukarna inte märkte av. En 

studie (Negura & Mandara, 2008) visade att chefer gärna inte anställde narkotikamissbrukare, 

vilket också tyder på att öppenheten gällande sitt narkotikamissbruk inte alltid är något bra. I 

alla fall inte i början eller under en anställningsintervju. Utan bättre då att som flera 

respondenter gjorde, nämligen att vänta tills de kommit in i arbetet innan de berättar något. 

Flera respondenter upplevde ett behov av att själva få berätta om sitt tidigare missbruk, 

mycket på grund av att deras rädsla över att sanningen om deras förflutna skulle komma fram 

annat sätt. Detta kan ses som en sund inställning som visar att respondenterna lyssnar på 

varningsklockan i form av en skamupplevelse och väljer att göra något åt den (Scheff, 1990). 

De vill stärka de sociala banden med sina arbetskollegor och gör det genom att öppet berätta 

om sådant som om det kom fram genom exempelvis rykten skulle kunna försvaga dessa 

sociala band.  

    Gemenskap handlade dels om gemenskapen med aktiva missbrukare och dels om 

gemenskapen med kollegor. Gemenskapen med andra aktiva narkotikamissbrukare var 

mycket starkare än den med kollegorna. Det finns en social samhörighet och en bindande 

kraft som håller ihop gruppen (Scheff, 1990). Men detta band grundar sig inte i social 

solidaritet utan mer utifrån primitiva behov, vilket gör att stolthet inte uppkommer på samma 

sätt som i andra interaktioner där de sociala banden är starka. Det är dessa relationer som 
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måste avbrytas (McIntosh & McKeganey, 2000) eller åtminstone måste den tillfrisknande 

narkotikamissbrukaren ta distans till sitt gamla liv och främst till det gamla 

missbruksnätverket. En tolkning kring varför vikten av att få distans till de aktiva 

narkotikamissbrukarna är så stor är för att narkotika i deras krets inte är något fel eller 

negativt. Där är narkotikans roll så framträdande att behovet av att sluta med den drunknar i 

den sociala normen menar McIntosh & McKeganey (2000). Men en så stark gemenskap som 

de flesta av respondenterna hade med sina aktiva narkotikamissbrukare är inte lätt att byta ut. 

Det kan också vara därför gemenskapen med kollegorna i början känns så svag. De 

tillfrisknande narkotikamissbrukarna är vana med intensiva och gränslösa relationer. En 

tolkning till varför gemenskapen med andra aktiva narkomaner är så stark är att de är en 

minoritetsgrupp. De står alla utanför samhället och har ett behov av att ändå få höra samman 

med andra människor. 

    Gemenskap med kollegor är inte lika stark men grundar sig i en ärligare och sundare 

relation. Den växer fram och har sin grund i en gemensam aktivitet som är jobbet och som 

innefattar andra normer och gränsdragningar. Alla respondenterna anser att gemenskapen med 

tiden växte sig starkare, vilket i sin tur är detsamma som att de sociala banden stärktes och 

stolthet uppstod (Scheff, 1990). Med kollegorna behövdes en annan form av anpassning göras 

för att kunna ta till sig de nya normerna och reglerna. Denna anpassning uppmuntras i vissa 

former av sanktioner som grundar sig i straff och belöning. Belöning blir kollegornas bifall 

och godkännande medan bestraffning blir ett avvisande från gruppen menar Scheff. Det är 

viktigt för den tillfrisknande narkotikamissbrukaren att de sociala banden med kollegorna 

stärks, detta för att dessa nya relationer ska ersätta de gamla och stärka individen i dennes nya 

identitet som icke narkoman (McIntosh & McKeagney, 2000). En tolkning är att 

gemenskapen med kollegorna ger den tillfrisknande narkotikamissbrukaren ett nytt sätt att 

uppleva livet och samhället. Den visar dem hur ett drogfritt liv kan se ut och vad som då 

prioriteras och värdesätts. En ny form av socialisering uppstår om gemenskapen med icke 

missbrukare stärks. Att den tar tid att växa fram kanske bara tyder på att den relationen har en 

starkare och sundare grund än den med aktiva narkomaner som är väldigt impulsiv. Att den 

nya gemenskapen grundar sig på eftertänksamhet och omtänksamhet, vilket leder till 

välbefinnande.  

      Identiteten förändrades i och med en anställning och grundade sig i självkänsla och 

stolthet (Scheff, 1990). Denna stolthet uppstod dels utifrån omgivningens beröm och positiva 

syn på individen men också utifrån den tillfrisknande narkotikamissbrukarens syn på sig själv. 

Han eller hon fick ge något tillbaka till samhället och insåg att de var duktiga på sitt jobb och 

kunde jämföras med sina kollegor. De hade blivit en del av samhället vilket gav en enorm 

stolthet. De sociala banden var intakta och stärkta, de kunde gå med högt huvud (Scheff, 

1990). Men denna identitetsförändring grundar sig inte bara i anställningen, själva 

drogfriheten hjälpte också till med förändringen. Då respondenterna började jobba inom ett år 

efter att de blivit drogfria är det svårt att säga vad som påverkade vad. Att både drogfriheten 

och anställningen är av betydelse är självklart. Det gjorde att de blev en som alla andra och 

passade in i den rådande normen. Anställningen bidrog också med närvaron av andra 

bekräftande människor som förstärkte bilden av dem själva som fungerande icke 

narkotikamissbrukande individer.  

    Genom att komma in i samhället och kunna försörja sig själva vidgas horisonten och en 

ljusare framtid blir synlig (McIntosh & McKeagney, 2000). Som aktiv narkotikamissbrukare 

är det svårt att se någon framtid, det är nuet som gäller. Att få en anställning ger den 

tillfrisknande narkotikamissbrukaren en överblick och låter dem se att det finns en 

morgondag. Det gav deras liv en mening och en tryggad framtid, vilket bidrog till deras 

stärkta identitet. Men viktigt för skapandet av en ny och drogfri identitet är också hur de blir 

bemötta av andra och i det här fallet kollegorna. Dessa respondenter hade ett bra bemötande 
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från kollegorna då de berättade om sitt tidigare missbruk. Författarens tolkning är att detta 

bemötande hade en stor inverkan på deras syn på sig själva och också på deras fortsatta 

drogfrihet och yrkesliv. De blev inte förskjutna eller diskriminerade utan snarare accepterade.  

Andra som inte haft turen att bli bemötta på det sättet kanske inte heller klarade av en 

anställning.  

     Det finns inte bara en faktor som gör att dessa individer klarade av ett liv som drogfri och 

lyckades genom en anställning komma in i samhället. Ofta är det en kombination av 

händelser, reaktioner, motivation och även tillfälligheter som gör att en narkotikamissbrukare 

kan förändra sin livssituation så totalt.  

 

 

Metoddiskussion  

 

Innan intervjuerna gjordes en reflektion om intervjuarens egen förförståelse. Detta skrevs ner 

för att på så sätt kunna medvetandegöras och lättare kunna se intervjuarens egen roll i 

tolkningen.  Då intervjuaren själv har ett gammalt narkotikamissbruk bakom sig och likaså 

erfarenhet av att komma ut på arbetsmarknaden som drogfri så är tolkningen av 

informanternas upplevelse färgad. Trots detta inifrånperspektiv kommer ett så objektivt 

tolkningsföreträde som möjligt försöka eftersträvas. Denna förförståelse har i den här 

undersökningen varit positiv på det sätt att jag har en förståelse och erfarenhet av ämnet som 

kan vara svår att bara läsa sig till. En nackdel med undersökningen skulle kunna ha varit att 

intervjuaren tolkade för mycket utifrån sin egen erfarenhet. Men då detta var en ständig rädsla 

så medvetandegjordes intervjuarens förförståelse och hela arbetet tolkades och omtolkades 

utifrån den hermeneutiska cirkeln.   

   Intervjuguiden omformulerades två gånger under processens gång, detta för att frågorna 

skulle ge så breda och utvecklade svar som möjligt. Likaså att intervjuaren hade ett vardagligt 

språk och var uppmärksam och aktivt lyssnande, detta gjorde att respondenterna kunde 

slappna av och svara öppet på frågorna. Intervjuerna spelades in på telefonen, vilket gav ett 

bra ljud där alla ord hördes tydligt. Alla intervjuerna skedde i tysta utrymmen och där 

intervjuaren och respondenten satt nära varandra.  

   Det heterogena urvalet gav en rik variation av respondenter, båda könen representerades och 

likaså var åldersvariationen väl utbredd. Undersökningen använde sig av ett handplockat urval 

av respondenter, vilka bland annat hittades med snöbollseffekten.  

    En nackdel är att undersökningen bara hade sex deltagare, vilket gör det svårt att dra några 

generella slutsatser. Istället riktar undersökningen in sig på respondenternas subjektiva 

upplevelser, vilket gör att andra undersökningar med samma syfte och frågeställningar inte 

nödvändigtvis behöver ge samma resultat. Då tolkningen och analysen utifrån det insamlade 

materialet har en så stor betydelse för hur resultatet uttolkas så kanske också resultatet hade 

blivit lite annorlunda om en annan person hade utfört undersökningen. Men trots det så kan 

undersökningen ändå sägas ha relativt hög generaliserbarhet på grund av att undersökningen 

är en djupförståelse av det specifika syftet och dess frågeställningar som undersöker 

tillfrisknande narkotikamissbrukares upplevelse av en anställning så som den är. Även om 

respondenterna hade olika upplevelser av ett jobb som tillfrisknande narkotikamissbrukare så 

fanns det gemensamma komponenter.    

Likaså gjordes två Interreliabilitetstes som överensstämmande med författaren med 85 

respektive 89 %, vilket ökar reliabiliteten.   

    Att använda sig av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt och intervjuer för att samla in 

material var en självklarhet för undersökningen. På det sättet var det respondenternas 

upplevelse som analyserades vilket var syftet med undersökningen. Den hermeneutiska 

cirkeln användes vilket gick till så att intervjuerna tolkades utifrån både dess helhet och 
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specifika delar och citat, och sedan om igen. Citat plockades ut för att sedan kopplas ihop med 

likande citat och textstycken, dessa analyserades och ledde till att fem teman uppstod. Detta 

tillvägagångssätt gjorde att den interna validiteten blev hög. Likaså bidrog den till att 

intervjuarens förförståelse inte fick för stort tolkningsföreträde. Ett annat bidrag till en hög 

validitet var delatagarkontroll. Intervjuaren ringde upp tre av respondenterna då 

transkriberingen och meningskoncentreringen av intervjun gjorts och läste upp den för 

respondenten. Detta gav respondenten chansen att ändra på något som missförståtts eller 

missats, men ingen av respondenterna hade något att tillägga eller något behov av att ändra i 

tolkningen. 

      

Förslag till framtida forskning 

Då alla respondentera upplevde att ett jobb efter en lång tid av narkotikamissbruk var en 

viktig del i deras fortsatta tillfrisknande, borde mer forskning om detta ske. Särskilt som den 

forskning som skett inom detta område i Sverige är relativt begränsad. Då denna 

undersökning bara gällde sex deltagare skulle en mer kvantitativ undersökning med fler 

deltagare vara av intresse. Skulle det även i den undersökningen visa sig att det är många 

tillfrisknande narkotikamissbrukare som kan avhålla sig från återfall tack vare en anställning 

borde eftervården för narkotikamissbruk rikta in sig mer på att hjälpa de tillfrisknande 

missbrukarna att få ett jobb. Den här undersökningen visade på att de tillfrisknande 

narkotikamissbrukarna upplevde inträdet och den första tiden i yrkeslivet som väldigt 

skrämmande. Vilket gör att en större och mer specificerad kvalitativ forskning om 

upplevelsen av inträdet i yrkeslivet är att rekommendera. Detta för att kunna bidra med 

åtgärder för ett lättare och mindre skamfyllt inträde i yrkeslivet och samhället, vilket skulle 

kunna leda till att fler tillfrisknande narkotikamissbrukare kan behålla både sina jobb och sin 

drogfrihet. Likaså upplevde de flesta av respondenterna ett stort utanförskap i början av sin 

anställning.  Även här skulle mer forskning behöva göras för att kunna leda till någon form av 

efterbehandling som underlättar eller stödjer de tillfrisknande narkotikamissbrukarna i denna 

fas av tillfrisknandet. Ett annat förslag på framtida forskning är vad som skiljer sig åt mellan 

de som stannar kvar i yrkeslivet som tillfrisknande narkotikamissbrukare och de som hoppar 

av och får ett återfall. Kanske finns det någon gemensam komponent för de som fortsatte 

jobba.  
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