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Abstract 
 
By comparing the experience off interaction in a life world with a drug habit and a life world 
without a drug habit you might find how they differ. We asked four former drug abusers in 
four semi structured interviews to describe their experiences off interaction under these two 
circumstances. The difference between the two life worlds when it comes to interaction is that 
in the drug abusing life world our informants describe that communicative action has to stand 
back for a more goal oriented action. In the drug free life world, communicative action on the 
other hand is experienced as the most important action. The difference is about wether 
interaction is goal oriented or oriented at understanding. The extra weight the system gets by 
adding the burden off financing the drug consumption makes the invasion of the life world by 
the system so intense that almost all communicative action stops. By doing so personal 
growing, renewing of cultural knowing and establishing of personal development is getting 
difficult.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Missbruk, drogfrihet, kommunikation, livsvärld, systemvärld, förståelseorienterat, 
framgångsorienterat. 
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1. Inledning 
 
Den här uppsatsen kommer att handla om kommunikationsmönster i missbruk och drogfritt 

tillstånd. Vårt intresse har varit att studera dessa kommunikationsmönster utifrån en önskan om 

att se vilka skillnader som kan tänkas finnas i livsvärlden hos den drogfrie kontra i 

drogmissbruk. Vi har ställt frågan: Kommunicerar missbrukare annorlunda med sin omgivning 

än drogfria och vad är det i så fall som har förändrats?  

 

När en individ med missbruksproblem förändrar sitt missbruksbeteende så förändras även 

många central aktiviteter i dennes liv (Blomqvist, 1999). I en missbrukares tillvaro så är det 

troligt att missbruket är en central aktivitet. När missbruket försvinner blir andra centrala 

aktiviteter viktiga. Exempel på en sådan central aktivitet kan vara lönearbete. Att befinna sig i 

en kontext där den centrala aktiviteten inte längre är missbruket ter sig rimligtvis som ett helt 

annat liv. I centrala aktiviteter finns det underaktiviteter som är inrotade som vanor. 

Underaktiviteter kan exempelvis vara att utveckla värderingar, upprätthålla kontakten med 

vänner och olika sätt att uppleva tillvaron som aktören inte reflekterat över. 

 

I problemdiskussionen förhåller vi oss till tidigare forskning kring missbruk och förändring i 

samband med missbruk. Problemdiskussionen utmynnar i vårt syfte. I problemdiskussionen 

beskriver vi hur andra studier beskriver missbrukarens tillvaro och förklarar på vilket sätt vår 

undersökning skiljer sig från dessa samt att vi går in på de tillstånd vi avser att beskriva. I 

teoriavsnittet beskriver vi Habermas (1996) handlingsteori vilken vi använder oss av i studien. 

I metoddelen beskriver vi undersökningens metodval och gör en kort betraktelse av den 

kvalitativa intervjun. Därefter kommer några funderingar runt tillförlitlighet, giltighet och 

etiska ställningstaganden. Sedan följer en beskrivning av vårt urval och en beskrivning av hur 

intervjuerna genomfördes. Resultatet skrivs fram genom ett antal teman vi analyserat fram i 

vår empiri. Slutligen diskuterar vi resultatet och metoden i ett diskussionsavsnitt.  
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2. Problemdiskussion och syfte 
 
Tidigare forskning har ofta betraktat missbrukarens väg från missbruk till drogfritt tillstånd. 

Vi kommer i problemdiskussionen gå igenom arbeten från Blomqvist som behandlar 

missbruket och processen fram till drogfrihet i och utanför behandlingssituationen. Vi går 

också igenom Hänninen och Koski-Jännes arbete som fokuserar på berättelsen av 

förändringsprocessen, från ett missbruk till ett ickemissbruk. Vidare kommer vi att ta avstamp 

utifrån arbetena och föra ett resonemang kring dem och komma fram till det syfte som finns i 

uppsatsen. 

 

Blomqvist (1999) fokuserar på processen från missbruk till drogfrihet. Det är i sig ingenting 

nytt, att se på förändringsprocessen. Det som skiljer Blomqvist från tidigare förhållningssätt 

är att han ser på missbrukaren som en människa som är högst kapabel att påverka sin egen 

situation och inte som en ömkansvärd människa eller som en fähund som tidigare ofta varit 

fallet (Blomqvist 2003). Det har resulterat i att han ser på processen utifrån missbrukarens 

perspektiv. Vilket leder till att han inte enbart fokuserar på den behandlingsituation som finns 

utan även missbrukarens självläkningsprocess som ibland sker utan någon behandlingsituation 

över huvud taget.  

 

Även Hänninen och Koski-Jännes (1999) har fokuserat på själva processen från ett missbruk 

till före detta missbruk. De har låtit olika former av före detta missbrukare, narkomaner, 

alkoholister, matmissbrukare och så vidare, berätta om sig själva i tredje person. På detta sätt 

får de ut det centrala utifrån missbrukarens synvinkel. 

 

Det vi har gemensamt med Blomqvist (1999) och Hänninen och Koski-Jännes (1999) är vår 

syn på missbrukaren som fullt kapabel att verka i sin kontext och missbrukarens förmåga att 

själv beskriva sin situation. Vinsten är då att missbrukaren själv är den som har den klaraste 

överblicken av sin egen upplevelse. Det som skiljer oss från Blomqvist (1999) och Hänninen 

och Koski-Jännes (1999) är att vi vill beskriva den kommunikation som missbrukaren 

upplever i och utanför missbruket. Blomqvist (1999) och Hänninen och Koski-Jännes (1999) 

beskriver processen från ett tillstånd av kommunikation till ett annat men de beskriver inte hur 

kommunikationen ser ut i utgångsläget av processen. Inte heller beskriver de hur 

kommunikationen ser ut i det tillstånd som processen mynnar ut i. 
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Med Habermas teori har vi valt att se på denna kommunikation. Enligt Habermas (1996) 

handlingsteori så ligger basen för all kommunikativ handling alltid med livsvärlden som en 

fond bakom handlingen. Livsvärlden är det utrymme vi lever i, de kommunikativa 

handlingarna är det medium som ständigt rekonstruerar vår livsvärld. Vi kommer här inte 

fördjupa oss i en diskussion om det utan konstaterar att vi väljer att se kommunikation med 

Habermanska glasögon. 

 

Vid sitt Installationsföreläsning den 13 februari 2004 vid Åbo Akademi i Vasa säger professor 

Michael Uljens att: ”… pedagogiken måste betraktas som en kulturvetenskap eftersom den 

som sitt objekt har frågan om kulturens reproduktion och transformation” (Uljens, 2004, 

s.15). Ur pedagogisk synvinkel blir därför individens upplevelse av kommunikation intressant 

eftersom hon då betraktar och reflekterar över de kommunikationer som hon deltar i. 

Individen blir delaktig i skapandet och reproduktionen av det kulturella vetande som styr 

dessa kommunikationsmönster. Dessutom måste hon lära sig att förhålla sig till de 

kommunikationsmönster som skapas med andra aktörer (Habermas, 1996).  

 

Beskrivningen av före detta missbrukares upplevelse av kommunikation i missbruk och 

beskrivningen av före detta missbrukares kommunikation i drogfrihet blir beskrivningen av 

två tillstånd. Vi undrar vad det finns för likheter och olikheter i de båda tillstånden. Syftet 

med uppsatsen blir följaktligen: Att beskriva hur före detta missbrukare upplever 

kommunikationen med sin omgivning i missbruk och i drogfritt tillstånd och att göra en 

jämförelse mellan dessa beskrivningar. Syftet med jämförelsen mellan tillstånden är att se 

vilka centrala teman i kommunikationsmönstret som har förändrats. 

 

2.1 Tillstånden 
 
Vi har i uppsatsen valt att se på kommunikationsmönster som sker i missbruk och i drogfrihet. 

I kommunikationen sker det en rekonstruktion, ett lärande av hur världen ser ut. Vid en 

jämförelse mellan två tillstånd av kommunikation blir det möjligt att avgöra vad individen har 

lärt sig. Vilka aspekter av kommunikationen som har förändrats. Däremot säger det inte så 

mycket om hur individen har lärt sig. Vi vill se på kommunikationen i de olika tillstånden, 

missbruk och drogfrihet för att klargöra skillnaden i dessa tillstånd; att öka förståelsen för var 
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processen för de olika individerna kan tänkas landa och var den tar sitt avstamp. Det dagliga 

kommunikationsmönstret är en del i ett livslångt lärande som vi väljer att se genom 

Habermanska glasögon. 

 
Uppsatsens syfte är; att beskriva upplevelsen av kommunikation i två olika tillstånd, i 

drogfritt tillstånd och i missbruk. Eftersom tillstånden skiljer sig åt så är tillståndens 

kommunikationsmönster olika. Olika kommunikationsmönster ger olika förutsättningar för 

lärande.  

 

I nästa avsnitt, bakgrund och centrala begrepp, vill vi klargöra vad vi i vår uppsats menar med 

exempelvis missbrukare eller missbruk för att läsaren ska veta vad vi avser när begreppen 

används. Under samma avsnitt, bakgrund och centrala begrepp, görs även en kortare historisk 

tillbakablick på missbruksforskningens historia.  
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3. Bakgrund och centrala begrepp 
 
I bakgrund och centrala begrepp kommer vi att gå igenom narkotikaproblemets historia. 

Därefter kommer en kort genomlysning av missbruksforskningens historia. Slutligen 

definierar vi de centrala begrepp som används i uppsatsen. 
 

3.1. Narkotikaproblemets historia 
 
Narkotikan hade på 1800-talet i Sverige främst en medicinsk användning och det handlade då 

huvudsakligen om kokain och opiater.  Under 1940 och 1950 talet ökade 

narkotikaanvändandet i form av prestationshöjande medel eller bantningsmedel (Olsson i 

Blomqvist, 2003). I slutet av 50-talet så uppmärksammades missbruket utanför medicinen och 

i början av 60-talet började narkotikan ses som ett socialt problem (Hilte, 1996). Människor i 

kriminella kretsar och prostituerade började använda sig av de centralstimulerande medlen 

(Olsson i Blomqvist, 2003). Narkotikabruket började då associeras med moraliskt förfall 

(Hilte, 1996). 

 

Den svenska narkotikapolitiken institutionaliserades 1968 och blev i huvudsak preventiv, 

kontrollerande och behandlingsinriktad (SOU 1967:27). Bruk av narkotika kriminaliserades 

1988 och betraktas även som ett beteende som kräver vårdinsatser från samhällets sida 

(Blomqvist, 2003). Missbruksbeteendet är ett beteende som allmänt förkastas som ett av de 

mest avskyvärda beteenden (Ohlsons i Blomqvist, 2003). Antalet missbrukare som använder 

narkotika dagligen beräknades 1998 att uppgå till ca 26000 (CAN 2008-05-06). 

 

3.2. Missbruksforskningens historia 
 
Kvalitativa undersökningar av drogberoende och beteendemönster i samband med 

drogberoende kan spåras tillbaka till De Quincey´s (1822) Confession of an English 

opiumeater (Rhodes & Moore, 2001). Dessa tidiga kvalitativa studier är i det närmaste 

etnografiska studier av subkulturer och här framställs alkohol och drogkonsumtion som ett 

flyktmedel från verkligheten. Inom sociologin fortsatte dessa studier under tjugotalet och 

framåt inom den sociala interaktionismen, Chicago school. Studierna fortsatte fram till 

åttiotalet när kvalitativa studier bland sprutnarkomaner tog fart på allvar och då ofta låg som 

bakgrund till olika försök att hindra spridningen av HIV (Rhodes & Moore, 2001).  
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3.3. Missbruk och beroende 
 
Vad är ett missbruk för någonting? Det är ett begrepp som förutsätter att det finns ett 

ickeproblematiskt bruk. Det handlar alltså om ett avvikande beteende att missbruka 

någonting. Narkotikabrukandet ses allmänt som ett missbruk i sig. Ett annat begrepp som 

främst finns inom medicin är begreppet beroende som är en medicinsk diagnos som ska 

uppfylla vissa internationella kriterier (Blomqvist, 2003).  

 

Begrepp som ”missbruk” och ”beroende” innehåller en bedömning om vad som betraktas. 

Betraktas ett problematiskt brukande av alkohol eller andra droger eller bara ett brukande. När 

är bruk att betrakta som missbruk? Det vore rimligt att anta att individen själv är kapabel att 

avgöra om bruket har blivit problematiskt. Det finns naturligtvis problem med en 

självrapportering då den tillfrågade kan ha olika skäl att antingen överdriva eller förneka 

brukets utsträckning. Bestämningen skulle i detta fall utgå från vilken roll alkohol eller 

drogbruket spelar i individens liv (Blomqvist, 2003). ”Det viktiga i en sådan definition skulle 

vara att avgöra i vilken utsträckning bruket för individen är i någon mening ”funktionellt” och 

i vilken utsträckning det övergått till att bli en ”central aktivitet” eller ”organiserande princip” 

i hans/hennes liv; något som, på bekostnad av mer givande engagemang, dominerar 

hans/hennes tankar, känslor och handlingar ” (Blomqvist, 2003 s 3). 
 

I uppsatsen kommer vi att använda begreppet missbruk och menar då missbruk av narkotika 

klassade preparat och alkohol som har: ”övergått till att bli en `central aktivitet´ eller 

`organiserande princip´ i hans/hennes liv; något som, på bekostnad av mer givande 

engagemang, dominerar hans/hennes tankar, känslor och handlingar” (Blomqvist, 2003 s.3). 

Begrepp som beroende och liknande har liknande och överlappande funktion och kan på 

många sätt falla under det vi menar med missbruk. För enkelhetens skull använder vi därför 

missbruk så konsekvent som möjligt. 

 

3.4. Kommunikation 
 
Med kommunikation menar vi att vi inte bara kommunicerar med varandra för att utbyta 

information utan att vi i själva kommunikationen gör en tolkning av världen och utrycker våra 

tankar och förväntningar om saker som i sin tur påverkar oss. Vi skapar gemensamma 
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förstålelser men även tekniska överenskommelser om hur den kontext vi befinner oss i ska 

gestaltas. Kommunikation ska med andra ord betraktas som en social handling där kulturellt 

vetande, solidaritet och personlig identitet skapas (Fritzén 1998). 

 

Det är inte rimligt att vi i varje nytt möte, i varje ny kommunikation, skapar ett nytt kulturellt 

vetande utan att vi har vissa schematiseringar eller kommunikationsmönster som vi följer. Av 

detta följer att det i olika kommunikativa tillstånd finns olika kommunikationsmönster.  

 

I vår uppsats innebär det att det i missbrukstillståndet finns ett kommunikationsmönster och i 

det drogfria tillståndet finns ett annat. För att kunna tillägna sig ett nytt 

kommunikationsmönster krävs en kommunikativ handling. Det krävs även ett utökande av 

förståelsen av den nya kontexten och dess kulturella vetande. Det krävs med andra ord en 

inlärning av nya kommunikationsmönster, ett lärande. 

 

3.5. Lärande 
 
Med lärande så avser vi i denna uppsats att den är fast förankrad i den kommunikation som vi 

har. Vi menar på att de sociala företeelser som vi befinner oss i, av olika skäl, består av en 

lärandeprocess som inte går att särskilja. Vi konstruerar och rekonstruerar den verklighet vi 

befinner oss i. ”Kunskap blir i det perspektivet ingen bild av objektiv verklighet utan argument 

som i sig förutsätter kommunikation” (Fritzén 1998 s.77). 

 

I vår uppsats betyder det att när vi betraktar kommunikationen i två olika tillstånd så betraktar 

vi även två olika förutsättningar för lärande. 

 

3.6. Drogfrihet  
 
Med drogfrihet menar vi frånvaron av bruk av narkotikaklassade preparat som inte är 

utskrivna av läkare och intas enligt ordination. Vidare anser vi att drogfrihet är uppnådd även 

om personen inte är nykterist. Alkoholkonsumtion som har: ”övergått till att bli en `central 

aktivitet´ eller `organiserande princip´ i hans/hennes liv; något som, på bekostnad av mer 

givande engagemang, dominerar hans/hennes tankar, känslor och handlingar” (Blomqvist, 

2003 s.3), betraktas dock inte som drogfrihet. 
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3.7. Missbrukare 
 
Vi använder oss av begreppet missbrukare i den här studien. Men begreppet är problematiskt 

på många sätt. När man betraktar begreppet missbruk så inser man att gränsdragningar av vad 

som kan betraktas som missbruk är otydliga och att dessa dessutom har förändrats över tid 

(Blomqvist, 2003).  

 

När fenomenet missbrukare dyker upp i ett vardagligt samtal så menar man ofta trasiga och 

smutsiga alkoholister och narkomaner som sitter på parkbänkar och ägnar sig åt mer eller 

mindre grov kriminell aktivitet. Den bilden av missbrukaren är naturligtvis inte heltäckande. 

För det första så är inte alla missbrukare ”Socialt utslagna missbrukare som lever i ett socialt 

utanförskap och tillhör de lägsta socioekonomiska klasserna” (Larsson och Segraeus, 2005; 

SOU:2004:3). Inom gruppen missbrukare har de flesta ett socialt ordnat liv. En missbrukare 

kan ju exempelvis vara både tandläkare och farmor. Men när vi talar om missbrukare och 

missbrukaren i den här studien så menar vi de som Larsson och Segraeus talar om. 

 

I den här uppsatsen ska alltså termen missbrukare förstås som: Människor med 

missbruksproblem och som lever med ett socialt utanförskap. Dessa personer är ofta 

stigmatiserade med kriminalitet, psykiatrisk problematik, ekonomiska problem och dålig 

integration i samhället som helhet. Med missbruk ska här förstås nyttjande av 

sinnesförändrande droger exempelvis alkohol, opiater, benzodiasepiner, cannabis mm där 

missbrukaren inte har kontroll över intaget.  

 

3.8. Central aktivitet 
 
Ett centralt begrepp i uppsatsen är centrala aktiviteter. ”En central aktivitet kan definieras som 

det nav kring vilket en stor del av en människas liv kretsar, som upptar en betydande del av 

hennes tid, och som i högre eller lägre grad definierar hennes identitet, värden och sätt att 

samspela med sin omgivning” (Blomqvist, 1999 ss 31-32). Detta samspel med omgivningen 

kan bestå av olika processer varav vissa sker per automatik. I den centrala aktiviteten så finns 

det underaktiviteter som är inrotade som vanor, det finns värderingar, vänner och sätt att 

uppleva tillvaron som individen inte reflekterat över (Blomqvist, 1999). 
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4. Habermas handlingsteori 
 
I och med att centrala aktiviteter förändras så förändras individens, missbrukarens, kontext 

och därmed dennes sociala handlingsmönster. Med Habermas handlingsteori som bas 

betraktar vi kommunikation som en social handling, en social handling som dessutom är 

kontextuellt bunden. Kommunikation sker med detta synsätt efter kontextbundna regler som i 

Habermas teorivärld utgör det kulturella vetandet. I kommunikationen konstruerar och 

rekonstruerar aktörerna detta kulturella vetande gemensamt (Blommendahl, 2004). Utifrån 

dessa antaganden vill vi beskriva hur före detta missbrukare beskriver denna kommunikation 

i missbruket och hur de beskriver kommunikationen efter att missbrukaren slutat missbruka.  

 

Habermas uppfattar världen som tudelad i livsvärlden och systemvärlden. Båda världar 

representerar olika former av logik (Habermas, 1996). Vi kommer i de följande avsnitten att 

beskriva livsvärlden, systemvärlden, livsvärldens kolonialisering och olika plan av intention 

vid handling. I de fall där handlingsteorin närmar sig ett specifikt pedagogiskt 

ställningstagande utgår vi från Fritzén (1998) och hennes beskrivning av lärande i förhållande 

till det kommunikativa handlandet.  

 

4.1. Livsvärld 
 
Livsvärlden är den bakgrund som ligger som en bas för det kommunikativa handlandet. 

Kommunikativ handling utgår från att deltagarna koordinerar sina handlingar mot 

individuella eller gemensamma mål. Strategiskt handlande är framgångsrikt när individen 

uppnår sina individuella mål. Kommunikativt handlande innebär att deltagarna frivilligt enas 

om att målen är rimliga och solidaritetsskapande. Kommunikativt handlande är språkligt 

buret och huvudsakligen inriktat mot koncensus (Habermas, 1996).  

 

Livsvärlden är i detta perspektiv att betrakta som ett kulturellt vetande som inte är föremål för 

ständig reflektion. För att vi ska kunna nå varandra och kunna förstå saker på ett gemensamt 

plan så förutsätter det att vi för ett samtal med varandra. Därigenom så utvecklar vi varandra 

och kommer fram till vad som är rationellt genom reflektion i ett samtal med en eller flera 

människor (Habermas, 1996).  

 12 



 

Livsvärlden ska inte betraktas som statisk eftersom den hela tiden omdefinieras av aktörerna 

och påverkas av det kulturella kontext som deltagarna som möts i livsvärlden ständigt tvingas 

att förhålla sig till (Fritzén, 1998). Denna kulturella tradition, livsvärlden, som både används 

och förnyas är uppbyggd av det kommunikativa handlandet som här har tre syften. För det 

första att: Förnya det kulturella vetandet, för det andra att etablera solidaritet och för det 

tredje att utveckla den personliga identiteten (Fritzén, 1998).  

 

Livsvärldsbegreppet är i vår uppsats den arena där individen konstruerar eller rekonstruerar 

det kulturella vetandet som sedan skapar förutsättningar för den kommunikation som 

beskrivs.  

 

4.2. Systemvärld 
 
Livsvärldens kommunikativa handlande med dess inneboende logik ersätts i systemvärlden av 

systemets logik.  Det strategiska handlandet är utmärkande i systemvärlden. Strategiskt 

handlande är inriktat mot att uppnå strategiska mål med hjälp av tekniska regler som styr vilka 

medel som ska användas. Det strategiska handlande ligger i systemvärlden och bärs upp av 

pengar och makt (Habermas, 1996). 

 

Livsvärldens rationalisering har sitt utgångsläge i rationalitet och samförstånd medan den 

strategiska rationaliteten strävar efter framgång och effektivitet. Språkets roll som 

samförståndsskapande ersätts i det strategiska systemet med makt och pengar. Det vore dock 

fel att anta att dessa system fungerar oberoende av varandra. Det råder ett ömsesidigt 

beroendeförhållande. I alla fall i den meningen att systemvärlden inte skulle fungera utan 

livsvärlden (Fritzén, 1998). Systemvärlden beroende av livsvärlden kommer att beskrivas i 

nästa avsnitt livsvärldens kolonialisering.  

 

Systemvärlden representerar i vår uppsats den logik som styrs av makt och pengar. I 

missbruket representeras det av drivkraften att skaffa droger och pengar. I missbruket finns 

systemvärlden även som en tvingande kraft från myndigheter exempelvis kriminalvården som 

kan låsa in och begränsa individens rörelsefrihet med de maktbefogenheter som samhället ger 

denna institution.  
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4.3. Livsvärldens kolonialisering 
 
Systemvärlden har ett antal inbyggda funktionsbrister. Bristerna bygger i grunden på att den 

strategiskt motiverade handlingen inte alltid kan förbli målrationell utan att använda sig av 

den kommunikativa handlingens strävan efter koncensus mellan handlingens aktörer. När det 

inträffar övertar systemvärlden delar av livsvärldens kommunikativa handlande. 

 

Ett exempel på det kan vara relationen mellan en anställd och chefen. För att det ska finnas 

möjlighet för chefen att övertala den anställde att arbeta övertid när den anställde inte har 

behov av extra inkomst så behövs en överenskommelse om att man gemensamt ser till 

företagets intressen utifrån en känsla av samhörighet och lojalitet.  

 

Den kommunikativt inriktade livsvärlden utsätts för ett kolonialiserande från systemvärlden. 

Områden som borde vara kommunikativt inriktade utsätts för det strategiska handlandets logik 

(Habermas, 1996). Det kan leda till att förståelseorienterat och konsensusskapande handlingar 

får stå tillbaka för ett strategiskt målinriktat handlande.  

 

Makt och maktrelationer är ett förvirrande sätt att uppnå ömsesidig förståelse. Förståelse 

skapas däremot lättare mellan jämbördiga parter som för en förståelseinriktad dialog. 

 

 

4.4. Framgångs- kontra förståelseorientering 
 
Enligt systemvärldens logik är strategiska handlingar alltid framgångsorienterade. 

Livsvärldens kommunikativa handlingar är förståelseorienterade. Undantaget är när 

systemvärlden tar livsvärldens kommunikativa handling i anspråk. I det fallet försöker 

aktörerna överbrygga systemets tvingande logik med en konsensusskapande handling, en 

framgångsorienterad kommunikativ handling. 

 

Utifrån Habermas handlinsteori finns tre olika möjligheter när det gäller en handlings avsikt: 

För det första en framgångsorienterad strategisk handling i systemvärlden, för det andra en 

kommunikativ förståelseorienterad handling i livsvärlden och för det tredje en 

framgångsorienterad kommunikativ handling i livsvärlden. 
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5. Metod 
 
Vi vill beskriva hur före detta missbrukare upplever kommunikationen med sin omgivning i 

missbruk och i drogfritt tillstånd och att göra en jämförelse mellan dessa beskrivningar.  

 

En kvalitativ forskningsansats lämpar sig bäst för beskrivning. Uppsatsens syfte är 

beskrivande. Eftersom vi vill veta hur människor upplever något så blev det naturligt att 

intervjua med så lite styrning som möjligt. Därför genomfördes öppna kvalitativa intervjuer.  

 

Vi har i uppsatsen valt en kvalitativ intervjumetod. En fältobservation av 

kommunikationsmönster skulle vara möjlig. Men vi vill i uppsatsen beskriva upplevelsen av 

kommunikationen därför ansåg vi att det var logiskt att intervjua individerna. Det kan också 

tänkas att observation skulle vara lämplig för att få tillgång till fältets olika teman och sedan 

fråga om dessa i en kvalitativ intervju för att få en förståelse för fältet. Vi har dock funnit 

intervjuformen som tillräcklig för denna uppsats. 

 

I den kvalitativa intervjun kommer vi kort beskriva vad en kvalitativ intervju är för något. I 

tillvägagångssätt går vi igenom hur undersökningen genomfördes som innefattar avsnitten; 

Analysförfarande, Urval, Våra informanter, De tre första intervjuomgångarna, Den fjärde 

intervjuomgången samt teoridriven analysmetod. I vårt urval beskriver vi vilken urvalsgrupp 

vi har och hur vi tagit fram den. Denna urvalsgrupp beskrivs utförligare i avsnittet Våra 

informanter. Efter det så går vi igenom de olika intervjuomgångarna i kapitlen om De tre 

första intervjuomgångarna och Den fjärde intervjuomgången. Efter det går vi igenom vår 

analysmetod. Sedan resonerar vi kring giltighet och tillförlitlighet. Slutligen beskriver vi de 

etiska principerna vi tagit del av. 

 

5.1. Den kvalitativa intervjun 
 
Den kvalitativa intervjun är en intervjuform som undersöker den intervjuades uppfattning 

eller upplevelse. Själva syftet med den kvalitativa intervjun är att få en beskrivning av det 

(Bryman, 2002). 
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I och med att vårt syfte utmynnat i att beskriva före detta missbrukares upplevelser så ter det 

sig naturligt att genomföra kvalitativa intervjuer där vi får en beskrivning av missbrukarnas 

upplevda vardag i de olika tillstånden (Kvale, 1997). 

 
                     ”…den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde 

till vår grundläggande upplevelse av livsvärlden. En betoning på den levda 
interaktionen i människornas värld kan motverka den tekniska koloniseringen av 
livsvärlden som reducerar den kvalitativa mångfalden till isolerande fakta och 
variabler och som förvandlar det intentionella mänskliga samspelet till en mål-
medel-rationalitet.”  

 
                                                                                                                (Kvale, 1997 s56) 
 
 
 

5.2. Tillvägagångssätt. 
 
Intervjuerna genomfördes framför webbkamera. De transkriberades och tematiserades. 

Därefter ändrades citat som användes i analysen så att de rent språkligt blev mer begripliga. 

Denna ”tvättning” av citat innebär inte att betydelsen ändrats utan endast att de har 

tydliggjorts så att deras inneboende betydelse lättare kan förstås. Det är något vi gjort särskilt 

när de lyfts ut ur en längre text. 

 

Intervjuerna bestod av fyra olika omgångar och där vi sammanlagt intervjuat sex personer. 

 

5.2.1. Analysförfarande 
 

Analysen tog sin start redan vid första intervjun genom gemensamma funderingar för att 

komma fram till centrala delar i missbruk och drogfrihet. Men tydligast tar sig analysen sin 

första framfart inför intervjuomgång fyra då centrala teman som tagits fram ur de tidigare tre 

intervjuomgångarna. De centrala teman utgjorde då grunden till den intervjumall som 

användes. När sedan analysförfarandet verkligen började ta fart, hade vi mellan 130-170 sidor 

transkriberingsmaterial att jobba med. Teman som började ta fart förändrade sig i olika 

riktningar, men den första tydliga anlysen tog sig utryck i förståelse och framgångsorienterat 

intentionsmönster i kommunikationen. Det som saknades främst i denna analys var 

kopplingen till vårt syfte, som fanns där men som behövde tydligöras. Kopplingen till 

tydligjordes genom att vi klargjorde fyra olika teman som återkommer i missbruk och 
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drogfrihet. Och sedan kopplades det samman med det intentionsmönstret som finns i 

kommunikationen i drogfrihet och missbruk. 

 

5.2.2. Urval 
 
Fem stycken informanter valdes ut med ett bekvämlighetsurval inför de första tre 

intervjuomgångarna, de fanns tillgängliga i den ene uppsatsskrivarens omgivning (Holme & 

Solvang 1997). Även inför den fjärde intervjuomgången valdes informanterna ut med ett 

bekvämlighetsurval. Där tre av informanterna var med i de tre inledande intervjuomgångarna. 

En sjätte informant tillkom vid den fjärde intervjuomgången som inte deltog i 

intervjuomgångarna ett till tre. 

 

Urvalet är gjort ur en grupp människor som har varit: ”Socialt utslagna missbrukare som lever 

i ett socialt utanförskap och tillhör de lägsta socioekonomiska klasserna”, (Larsson och 

Segraeus, 2005, SOU:2004:3). 

 

Urvalet av informanter kan alltid diskuteras vid kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa 

intervjun kan inte innehålla ett alltför stort antal informanter för att materialet då blir för stort 

för att genomföra en analys. Underlaget kan inte heller vara för litet eftersom det då blir svårt 

att göra jämförelser (Kvale, 1997), ”Intervjua så många personer som behövs för att på reda 

på vad du vill veta” (Kvale, 1997 s. 97).  

 
”För att få ett så allsidigt dataunderlag som möjligt bör informanterna vara maximalt olika. 
Utgångspunkten bör självklart vara att de har något gemensamt, nämligen att de är relevanta för 
frågeställningen, till exempel att de arbetar på den arbetsplats man studerar. Men annars bör det 
vara en så stor skillnad som möjligt mellan informanterna med hänsyn till ålder, kön och position 
på fältet” (Repstad, 2007, s. 62). 

 
Vad kön anbelangar så är spridningen i gruppen god, av alla fyra informanterna så är två 

kvinnor och två män. Åldersspridningen är däremot inte så stor om man bortser från den 

informant som fortfarande befinner sig i aktivt missbruk. 

 

Det är å andra sidan rimligt att anta att man måste ha uppnått en viss ålder för att dels ha ett 

längre missbruk bakom sig och sedan ha hunnit med en rimligt lång drogfrihet. Det är inte 

alldeles lätt att finna missbrukare som är socialt utslagna och som är olika i det avseende 

Repstad diskuterar som samtidigt är villiga att vara delaktiga i en intervju. Det kan troligen 
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innebära att det är en viss typ av människa som ställer up. Det vore kanske inte heller särskilt 

bra om drogfriheten är så lång att informant en inte längre kan minnas tillbaka till sin drogfria 

tid. Om åldersspridningen är ett problem eller om det är en naturlig konsekvens av gruppen 

som undersökningen betraktar är svårt att säga.  

 

5.2.3. Våra informanter 
 
Våra informanter består, efter att två informanter plockats bort, av fyra personer. Två är 

kvinnor och två är män. De är lite över fyrtio år gamla. De har det gemensamt att de alla har 

ett långvarigt amfetaminmissbruk bakom sig, cirka tjugofem år, och att de har en längre tids 

drogfrihet, cirka ett till åtta år. För alla våra informanter gäller att de, bortsett från amfetamin, 

även missbrukat andra droger som exempelvis alkohol och hasch. Alla informanter är 

föräldrar och har kontakt med sina barn. Våra informanters bildningsnivå sträcker sig från att 

inte ha slutfört grundskolan till en kvalificerad yrkesutbildning (KY).  

 

5.2.4. De tre första intervjuomgångarna 
 
Vi genomförde initialt tre intervjuer med varje informant. Intervjuerna var ostrukturerade i 

den bemärkelsen att det inte fanns en uttalad intervjumall men det fanns en övergripande 

struktur i hur intervjuerna lades upp.  

 

Intervjuomgång ett har som syfte att låta informanterna beskriva hur deras tillvaro såg ut när 

de var i aktivt missbruk.  

 

Intervjuomgång två låter informanterna beskriva sin väg ut ur missbruket. Här fanns det ett 

intresse av att få förklarat hur förflyttningen från missbruk till drogfritt tillstånd har skett. Men 

inför analysen sågs denna intervju med nya glasögon. Nu användes intervjuomgång två till att 

hitta beskrivningar av kommunikation i missbruk och kommunikation i drogfrihet i stället. 

 

I den tredje intervjuomgången försökte vi få informanterna att beskriva en vanlig dag i sina 

drogfria liv. Frågan om en vanlig dag i informanternas liv förbereddes i avslutningen på 

intervju två då informanterna ombads att fundera på en vanlig dag i deras liv till nästa 

intervju. Det var ca en månad mellan varje intervjutillfälle. 
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5.2.5. Den fjärde intervjuomgången 
 
I intervjuomgång fyra använde oss av en intervjumall (se bilaga 2). Byggandet av mallen har 

gått till så att vi tittat på transkriberingarna från de tidigare intervjuerna för att bygga upp 

olika teman. De lades sedan in i mallen i förhållande till det syfte vi har i uppsatsen (Bryman, 

2002). Intervjuomgång fyra kom att handla om att fånga framför allt beskrivningar av 

vardagssituationer. 

 

I utformningen har vi tagit två viktiga förhållningssätt i beaktande, vilket är de som Kvale 

(1997) kallar det tematiska och det dynamiska. I det tematiska förhållningssättet så förhåller 

sig frågorna till den kunskap man är ute efter och i det dynamiska är det själva samtalet i 

intervjusituationen. I det tematiska förhållningssättet så har vi lagt upp frågorna efter teman så 

att vi kunde få in den kunskap vi var ute efter. Sedan har vi försökt ställa upp frågorna på så 

sätt att det öppnar upp till samtal. 

 

Vi spelade in intervjuerna genom att använda oss av videoinspelningar. Vi har dock valt i 

transkriberingen av detta material att fokusera på ordet och inte på kroppsspråket. Endast vid 

vissa tillfällen, då det ansetts tydligt förstärka ordet har vi skrivit ner vad intervjupersonen ger 

för kroppsligt utryck. Annars hade det lätt blivit så att informationen blir ohanterlig i sin 

mängd (Kvale, 1997). 

 

Intervjuomgång fyra är på många sätt produkten av intervjuomgångarna ett till tre. Frågorna 

och infallsvinkeln är resultatet av vad vi fick veta under de första intervjuerna. 

 

5.2.6. Teoridriven analysmetod 
 
Handlingsteorin hjälpte oss att betrakta vår data utifrån kommunikativt handlande och 

strategiskt handlande. Teorin gav en fingervisning om i vilken riktning vi skulle se. Däremot 

påverkade handlingsteorin inte vad vi såg i våra data eller hur insamlingen av data gick till 

(Olsson, 2008). Kommunikativt handlande och strategiskt handlande fick efterhand mindre 

betydelse. De huvudgrupper som empirin gav var istället vilken typ av intention som ligger 

bakom handlingarna i missbruk och drogfritt tillstånd. Orsaken till att det blev viktigare att 

betrakta intentionsnivån är att det var där som skillnaderna mellan kommunikationsmönstren 

blev tydligast. 
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Utifrån vårt syfte, att beskriva hur före detta missbrukare upplever kommunikationen med sin 

omgivning i missbruk och i drogfritt tillstånd och att göra en jämförelse mellan 

beskrivningarna, letade vi efter kommunikationsmönster.  I de två tillstånden kommunikation 

i drogfrihet och i missbruk hittade vi fyra teman som stack ut. Dessa teman är relationer, 

interaktion, identitet och vardagliga processer. I tematan finns mönster som skiljer sig åt 

mellan tillstånden. Den skillnad som finns i kommunikations mönstren är  vilken intention 

som aktörerna tycks ha. Exempelvis finns i relationer en beskrivning av hur relationerna 

byggs upp och vilka relationer som finns. Vi gick in i kommunikationsmönstret och såg på 

vilka delar dessa består av. Vi kom fram till att väsentliga delar i mönstret var, vilka relationer 

kommunikationen bestod av, hur identiteten byggs upp av kommunikationen på olika sätt, hur 

interaktionen med andra ser ut och hur vardagliga kommunikations mönster återkommer. 

Därigenom kom vi fram till att kommunikationsmönster bäst beskrevs genom de fyra olika 

teman Relationer, interaktion, Identitet samt vardagliga processer. 

 

5.3. Giltighet och tillförlitlighet 
 
Validiteten som begrepp har sina rötter i den positivistiska kunskapstraditionen där validiteten 

avgörs om undersökningen mäter det den har för avsikt att mäta. Om man sysslar med så 

kallade tolkande undersökningar så beskriver validiteten om man studerar och tolkar de 

fenomen man har för avsikt att studera och tolka (Thomsson, 2002). Validitetsbegreppet, 

omformulerat till giltighet, får en annan innebörd i den kvalitativa, tolkande 

forskningstraditionen. Uttrycken reliabilitet och validitet kan ersättas med begrepp som 

tillförlitlighet, giltighet för att klarare visa på vad de innebär (Thomsson, 2002). 

 

När det gäller vår empiri och dess giltighet så diskuterade vi runt informant tre och fyra av de 

sex informanterna som vi hade. Informant fyra ströks helt ur analysen eftersom vi gjorde 

bedömningen att informanten försökte vara intervjuaren till lags i så stor utsträckning att 

giltigheten kan ifrågasättas. Kvar blev sexton intervjuer av de ursprungliga nitton. 

 

Informant tre kan i egentlig mening inte beskriva annat än kommunikation i drogande 

tillstånd, han har inte något drogfritt tillstånd att relatera till. Därför ströks även denna 

informant ur uppsatsen. Kvar blir tretton intervjuer. 
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Tillsammans med de tre första intervjuomgångarna och den fjärde omgången så hade vi nitton 

intervjuer. Från dem föll ovanstående sex intervjuer bort varpå tretton intervjuer återstår. Vi 

gjorde bedömningen att det trots det finns en omfattande data att utgå från. Att 

intervjumaterialet är så omfångsrikt för det positiva med sig att det finns mycket att använda. 

På grund av det stora omfånget var det dessutom möjligt att sortera bort material som kanske 

inte var så tillförlitligt utan att empirin blev för liten. 

 

Uppsatsen har en styrka i den omfattande empirin. Trots att gruppen vi vill undersöka är så 

liten, ca 26 000 personer i Sverige, så har vi fått tag i fyra olika informanter som kan beskriva 

inte bara ett dagligt narkotikamissbruk utan som också har levt i ett socialt utanförskap.  

 

Intervjuerna spelades in med webbkamera i en av uppsatsskrivarnas hem. Det skedde med ett 

skriftligt medgivande. Fördelen med att genomföra intervjuerna på samma plats och under 

samma förutsättningar kunde kringgå problematik med eventuella bias. Möjligheterna för 

informanterna att utrycka sig blir då likartade och möjliga mönster som ska ses i analysen blir 

då mer tillförlitliga. 

 

Nackdelen med det kan exempelvis vara att informanterna kan känna sig obekväma i 

situationen. Eftersom de inte befinner sig på egen mark eller neutral mark så kan känslan av 

att befinna sig hos en av uppsatsskrivarnas hem införliva en vilja att vara denne till lags större, 

vilket påverkar giltigheten. 

 

5.4. Etiska principer 
 
Innan vi började våra intervjuer så tog vi del av de etiska principer som finns för 

samhällsvetenskaplig forskning. Det är framför allt fyra stycken principer som brukar tas i 

beaktande. 

 

Informationskravet innebär att informanten får möjlighet att förhålla sig till undersökningens 

tillvägagångssätt. De ska veta att de kan avbryta deltagandet samt att de har möjlighet att se 

förfarandet och de ingående momenten (Bryman, 2002). Vi har inte haft någon dold agenda i 
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undersökningen. Informanterna har i vår undersökning hela tiden kunnat förhålla sig till våra 

frågor och kunnat avbryta sitt deltagande när de velat. 

 

Samtyckeskravet innebär att informanten själv bestämmer huruvida han/hon vill vara med 

eller ej (Bryman, 2002). Innan intervjuerna genomfördes fick informanterna skriva på ett 

samtyckesdokument (se Bilaga 1) där de tagit ställning och visat sitt samtycke. 

 

Konfidentiellitetskravet innebär att de informanter som är med i undersökningen ska ha 

trygghet i att de inte hängs ut till allmänt beskådande (Bryman, 2002). I transkriberingen av 

de inspelade intervjuerna så avpersonifierades personerna och därmed så skyddas deras 

identitet. Informanterna informerades också om det i intervjuernas inledningsskeende (Kvale, 

1997).  

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som man får, endast får användas i det ändamål som 

är uttalat från början (Bryman, 2002). I vår undersökning innebär det att vi endast använder 

vårt material som vi fått in i denna undersökning till det syfte som vi har angett.  
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6. Resultat 

I resultatavsnittet görs utifrån syftet en uppdelning i huvudrubrikerna kommunikation i 

drogfrihet och kommunikation i missbruk. Vi har valt att redovisa kommunikation i drogfrihet 

före kommunikation i missbruk eftersom kommunikation i missbruk ofta är i avsaknad av 

saker som finns i drogfrihet. Exempel på sådant är identiteten som i missbruk är låst och inte 

utvecklas särskilt mycket medan identiteten i drogfrihet är flexibel och under utveckling. Det 

är så att säga enklare att beskriva det som finns först och sedan beskriva avsaknaden senare. 

 

Fyra teman: Relationer, interaktion, identitet och vardagliga processer ligger som 

underrubriker under dessa båda huvudrubriker.  

 

6.1.  Kommunikation i drogfrihet 
 
Kommunikationen i det drogfria tillståndet kan beskrivas som en god spiral där det 

framgångsorienterade handlandet minskar i betydelse och ger utrymme för ett 

förståelseorienterat kommunikativt handlande. Här har individen möjlighet att utveckla sin 

solidaritet och den egna identiteten. 

 

Kommunikationsmönstret i drogfrihet kännetecknas av en förståelseinriktad kommunikation. 

I de följande avsnitten, som delats in efter teman, ges exempel på detta.  

 

6.1.1. Relationer 
 
Relationerna i drogfrihet handlar mycket om att skapa en meningsfull, accepterande och 

betydelsefull kommunikation, men också om att skapa relationer på olika nivåer. Det finns en 

stark önskan att kommunicera med andra människor, alla är värda att samtala med. ”I dag är 

jag ju intresserad av att kommunicera med alla”. Kommunikationen äger rum med människor 

i flera olika grupper. Relationer i drogfrihet drivs framåt av ett förståelseskapande 

kommunikativt handlande. 

 

Det upplevs som enklare att närma sig nya människor och att söka sig till nya sammanhang i 

drogfriheten än i missbruket. Att närma sig andra och att etablera solidaritet i nya 
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sammanhang. Att mötas i drogfriheten öppnar nya dörrar och i kommunikativ handling så blir 

handlingen förståelseskapande och solidaritetsskapande. Informanterna beskiver att de 

upplever att samtal med andra människor är berikande, att förstå varandra och att acceptera 

varandras svagheter.  

 

Att hjälpa andra är en viktig del i relationsmönstret i drogfriheten. Detta kan i vissa 

sammanhang betyda att hjälpa andra människor som befinner sig i en situation som de själva 

har befunnit sig i, men också av mer teknisk karaktär som att hjälpa någon att slipa sina 

tekniker i en sport. Detta skapar en känsla av betydelsefullhet. Samt att det skapar en 

solidaritetskänsla och empatikänsla med dem som har det svårt och som kämpar. 

 

Relationerna utspelas på flera arenor till skillnad från tidigare då de i huvudsak bara befann 

sig på missbrukararenan. Dessa olika arenor kan vara en sportarena, en familjearena, en 

jobbarena, en församlingsarena och så vidare. Det finns ett större umgänge med olika sorts 

människor.  

 

Genom att reflektera över sitt eget liv och sedan överföra dessa erfarenheter när man betraktar 

andra så ökar förståelsen för hur andra har det i sina liv.  

 

Det finns ett mönster i att relationerna inte alltid behöver bygga på en ömsesidig förståelse. 

Främst beskrivs relationer till familjen där de inte möts av förståelse. Istället lyckas 

informanterna uppbåda en acceptans med denna brist i relationen. Överlag så är kontakten 

med familjen viktig i det drogfria tillståndet även om relationerna upplevs som frostiga eller 

jobbiga finns det en tillit till familjen som inte finns på samma sätt utanför familjen. 

 

Relationen till de egna barnen är betydligt starkare än i missbruket. Relation byggs också på 

en fysisk närhet även om barnen är vuxna. De träffas oftare och har mer kontakt. Men denna 

relation har också omvärderats under vägen i drogfrihet i samband med en omvärdering om 

relationen till sig själv.  

 
 
Det finns en speciell samhörighet med andra före detta missbrukare. Det är lättare att ha en 

förståendeskapande kommunikation med människor som har liknande livserfarenheter. 
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Ibland är denna gemensamma erfarenhet ett sätt att reflektera och kanske romantisera över 

livet i missbruk. Det finns en gemensam erfarenhet som gör att det är lätt att förstå varandra.  

 

Relationer blir betydelsefulla och utvecklande i drogfriheten. Kommunikationen med 

omgivningen är ett sätt att bekräfta den egna identiteten. 

 
”Då förstår man varandra. Då har man byggt en rejäl bro direkt eftersom att man är överens om att 
man liksom är rätt ärlig om vem man är och sånt och få lov att vara det. Och så får man det 
tillbaka då va. Och så blir där en väldig respekt direkt liksom så va”. 

 
 

6.1.2. Interaktion 
 
Interaktionen i drogfriheten är flerdimensionell och rymmer en önskan om öppna och ärliga 

samtal. Det övergripande är att informanterna söker samhörighet i olika grupper på olika sätt.. 

Kommunikationen blir förståelseorienterad.  

 
Interaktionen är viktig för att tillägna sig det kulturella vetande som omger dem i den drogfria 

livsvärlden. Ömsesidig förståelse ger möjligheter att uppnå ett positivt samtalsklimat. 

 

Interaktionen med myndigheter ser också annorlunda ut genom att det istället finns en 

förståelse för den andra individen på andra sidan. Samtalet med representanter för 

myndigheterna är jämlikare och består av en dialog snarare än monolog.  
 

” Jag pratar gärna med personen så att vi skapar en relation liksom. Det gör jag alltid och pratar 
utanför själva ärendet lite gran”.  

 

6.1.3. Identitet 
 
Identiteten i drogfriheten är kopplad till flera verksamheter och olika roller i dessa. Detta till 

skillnad från identiteten i missbruket som främst är kopplat till missbruket. Exempel på de 

olika roller som informanterna beskriver i drogfritt tillstånd är tränare, kristen, förälder, 

hundägare, frivilligarbetare och så vidare.  

 

Handlingarna är identitetsskapande, att reflektera över den egna identiteten och placera den i 

sin livsvärld. Synen på den egna identiteten är en viktig faktor i hur det kulturella vetandet 
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formuleras. Det kulturella vetande som individen formulerar gemensamt med andra aktörer i 

sin livsvärld. 

 

Identiteten i drogfriheten byggs upp av de relationer och kommunikationer informanterna har 

med aktörerna i sin omgivning. Genom att kommunicera sin identitet skapas förståelse med 

omgivningen. Handlingens intention är förståelseskapande. Genom att definiera sin egen roll 

och få den bekräftad av andra så stärks den.  

 

Identiteten skapas och stärks i en förståelseskapande kommunikation med omgivningen. 

Yrkesidentiteten skapas gemensamt med kollegorna. Även identiteten på fritiden utvecklas i 

förståelseskapande handling.  

 

”Jag kan väl säga så här att liksom ja jag har ju sagt det rätt många gånger att jag jobbar på R 

som behandlare och sådär va. Jag kan ju kalla mig behandlare. ”Han tycker inte sig själv vara 

självklar i sin yrkesroll. ”Det tar nog ett tag till” det märker han främst på sig själv och inte 

genom sina kollegor.  

 

6.1.4. Vardagliga processer 
 
Vardagliga processer i drogfrihet beskriver de centrala aktiviteter som sker i vardagen. I 

drogfriheten är vardagliga aktiviteter uppbyggda runt ett förståelseorienterat kommunikativt 

handlande. Även i drogfriheten återfinns ett framgångsorienterat handlande men detta sker i 

sammanhang där systemvärlden invaderar livsvärlden.  

 

Trots att denna vardagliga process inte alltid är så givande i sig så beskriver samtliga 

informanter en meningsfullhet i att kunna vara delaktiga i samhället. Det byggs upp en 

meningsfullhet av att jobba på ett eller annat sätt. I vissa fall handlar det om olika former av 

ideellt arbete ibland handlar det om att utöva ett yrke. Förståelsen byggs upp av en känsla av 

delaktighet. 

 

Det finns en skillnad i hur f.d missbrukare värderar andra människor i drogfriheten jämfört 

med i missbruket. Det finns i alla informanters berättelse ett konstruerande av förståelse 

gentemot omvärlden.  
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”Alltså idag så träffar jag ju socialen på ett annat sätt, eller myndighetspersoner. För idag är jag 
inte ett fall utan resurs. Att jag och min man försöker å hjälpa andra, att vi engagerar oss, där vi 
befinner oss med olika saker”.  

 
 

6.2.  Kommunikation i missbruk 
 
Kommunikationen i missbruk är enkelt uttryckt låst i en ond cirkel av framgångsorienterat 

handlande som stryper möjligheten till kommunikativa handlingar. Identiteten som 

missbrukare cementeras i och med att den personliga identitetens utveckling förutsätter ett 

kommunikativt handlande i livsvärlden. Samtidigt försvagas möjligheten till 

solidaritetsskapande eftersom detta kräver kommunikation som är förståelseorienterad och 

inte framgångsorienterad. 

 

Kommunikationsmönstret i missbruk kännetecknas av en framgångsorienterad 

kommunikation. I de följande avsnitten, som delats in efter teman, ges exempel på detta. 

 

6.2.1. Relationer 
 
I relationen till omvärlden upplever sig missbrukaren begränsad. Omvärlden utanför den 

missbrukande kretsen upplevs ofta som oförstående vilket resulterar i att de ofta väljer att inte 

ha någon kontakt med myndigheter eller personer utanför den egna gruppen av missbrukare. 

Relationen till myndigheter består ofta i ett överläge eller underläge i kommunikationen. 

”Men det var ändå samma grej av att den där människan förstår inte mig”.  

 

Informanterna beskriver sina relationer i missbruket som strategiska eller kommunikativa med 

framgångsorienterad intention.  
 

Relationer i missbruket kännetecknas av en flykt samt genom att ta ett avståndstagande mot 

omvärlden. Främst tar sig detta i utryck i form av ett avståndstagande gentemot den tidsrutin 

som den yrkesarbetande har.  

 

Informanterna har överlag en introduktion in i missbruk när de fortfarande bor hemma hos sin 

familj. Inom familjen finns det hos informanterna förhållanden som visar på problematik med 

solidaritetskapande. Denna problematik tar sig utryck i olika former av avståndstagande. 

Missbruket hjälper här till att skapa distans. ”Missbruket gjorde bara att man sket i vilket”.  
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Att uppnå individuella mål som att skaffa narkotika och pengar till narkotika är styrande. Det 

solidaritetskapande som finns är strategiskt och framgångsorienterat.  

 
Relationer i missbruket bedömdes utifrån nyttoperspektiv, efter hur mycket personlig vinning 

som kunde komma ur handlingen.  

 

Familjerelationer har ofta försvunnit på ett kommunikativt plan, även om främst moderskapet 

är speciellt. Mödrarna upplever en frustration när de upptäcker att de inte har kvar något 

inflytande över sitt moderskap i missbruket. Faderskapet innebär oftast ingen fysisk kontakt, 

till skillnaden från moderskapet som består av fysiska träffar emellanåt. Dock beskriver de 

alla att relationerna utanför missbrukarkretsen överlag blivit lidande till förmån för deras 

jagande efter droger, som de ser som en egoistisk handling.  

 

I sin helhet så är det kommunikativa planet inom familjen annorlunda än övriga relationer. 

Men mest skiljer sig förhållandet till det egna barnet. Det som skiljer sig är att det finns en 

kommunikativ relation som är förståelseorienterad på ett mycket djupare plan än andra 

relationer. Det som återkommer hos samtliga är att de försöker att inte exponera barnen för 

missbruket. Detta, att försöka dölja det faktum att man som förälder befinner sig i ett aktivt 

missbruk, sker då på ett medvetet plan.  

 

6.2.2. Interaktion 
 
Kommunikationen i missbruket upplevs som en kommunikation fylld av avståndstaganden 

och missförstånd. Informanterna beskriver att de känt sig missförstådda av de flesta icke 

missbrukande individerna i sin omgivning. Det största avståndet mellan informanterna och 

omgivningen är mellan missbrukaren och myndighetspersoner men det finns undantag. I vissa 

fall kunde vissa myndighetspersoner upplevas som mer kommunikativa i de fall det fungerade 

om det inte fungerade så struntade man helt i relationen. Men överlag så upplever 

informanterna att det inte finns en förståelse för de spelregler som gäller för en missbrukare, 

de är inte införstådda i ”missbrukets hemligheter”.  

 

Vid interaktionen med samhället i stort så upplevs detta som kontrollerande och tvingande. I 

detta ligger också ett försvarande av de egna handlingarnas strategiska och 
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framgångsorienterade intention. Det finns en vilja att beskriva de val man gör utifrån ett 

strategiskt och framgångsorienterat perspektiv.  

 

6.2.3. Identitet 
 
Identiteten i missbruk är på det hela taget kopplat till missbrukandet som handling: ” Äh vi 

var ju missbrukare”. En informant beskriver att en av de vanligaste handlingarna är att tänka 

ut hur han ska fixa pengar och knark. Oftast så jobbade han själv. Han beskriver också att det 

var skoj att lyckas lura andra. Att åstadkomma ”Det perfekta brottet”. En annan informant 

som har sitt hem som en försäljningsplats och försörjer sitt missbruk på försäljning säger: ”Att 

vara knarkförsäljare är en livsstil är det väl? Är det inte det?”  

 

6.2.4. Vardagliga processer 
 
De vardagliga processerna i missbruk handlar i huvudsak om att skaffa droger.  
 

”Ja men det var ju att fixa pengar till droger. Ja det var ju genom stölder och samla skrot och sälja 
det och… Det var i stort sett det dagarna gick ut på. Att samla ihop pengar så att man fick tag i 
drogerna, det var ju det enda som fanns i huvudet ju. Drogerna. När man fick in pengar så 
handlade man. Sen så jobbade man så att man fick nya pengar”.  

 
En informant beskriver till och med att själva anskaffandet av pengar till droger blev ett 

missbruk. 

 

6.3. Jämförelse 
 
Det finns en låg förmåga att etablera solidaritet i missbruket, det finns en oförmåga att 

gemensamt med andra aktörer etablera ett kulturellt vetande. Kommunikativt handlande inom 

den egna gruppen, andra missbrukare, är oftast inriktat på att skaffa droger. Det 

kommunikativa handlandet i missbruket är huvudsakligen framgångsorienterat. Samtliga 

informanter beskriver anskaffandet av droger som den mest centrala handlingen i missbruket. 

Det mest effektiva medlet att skaffa droger är pengar vilket per definition gör handlingen 

strategisk och därför framgångsorienterad. Sammanfattningsvis kan det sägas att 

kommunikationen i missbruket utgörs av framgångsorienterade handlingar, strategiska eller 

kommunikativa.  
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I drogfriheten finns en vilja att kommunicera för kommunicerandets skull. Kommunikativa 

handlingar beskrivs som meningsfulla för att de etablerar förståelse. Informanterna upplever 

att det kommunikativa handlandet hjälper dem att utvecklas som individer och att det i det 

gemensamma etablerandet av kulturellt vetande uppstår en känsla av delaktighet i sin kontext. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att kommunikationen i drogfriheten utgörs av 

förståelseorienterat handlande. 

 

Jämförelsen mellan tillstånden ger följaktligen en bild av två tillstånd som skiljer sig åt på 

flera punkter. För det första så är kommunikationen i missbruket beskuren på flera plan. Det 

som hindrar är att det krävs mycket kraft att skaffa fram pengar till droger. Anskaffandet av 

pengar är i grunden en framgångsorienterad handling. Det finns i missbruket en 

misstänksamhet mot systemet och då är det huvudsakligen en misstänksamhet mot systemets 

befogenhet att införa sanktioner. Exempel på sådana sanktioner är indragna ekonomiska 

bidrag och frihetsberövande. Misstänksamheten från missbrukarens sida spiller över på 

aktörer som inte direkt representerar systemet och detta främjar inte ett kommunikativt 

handlande. Dessutom avgränsar en sådan misstänksamhet individen från andra potentiella 

kontaktytor. Missbrukare kommunicerar huvudsakligen med andra missbrukare. I 

drogfriheten finns däremot en önskan om en öppen kommunikation med omgivningen. Det 

problem som beskrivs är att informanterna upplever en ovana vid att gemensamt med andra 

etablera kulturellt vetande och att etablera solidaritet utifrån ett kommunikativt handlande. 

 

Den avgörande skillnaden mellan tillstånden är att i missbruket så syftar kommunikationen till 

att uppnå personliga mål. Detta mål är oftast knutet till drogkonsumtion, att skaffa droger eller 

att på annat sätt underlätta drogandet. I drogfriheten är kommunikationen inriktad mot ett 

kommunikativt förståelsekapande. Denna kommunikativa handling för med sig en bättre 

förståelse för andra människor och den omgivning man lever i samt utvecklar den personliga 

identiteten. 
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7. Diskussion 
 
I vår uppsats har vi varit intresserade av skillnaden i att uppleva kommunikationen med 

omvärlden när man är i aktivt missbruk, och upplevelsen av kommunikationen i ett icke 

missbruk. Att kommunikationsmönster i ett drogfritt tillstånd och i missbrukande tillstånd 

skiljer sig åt är föga förvånande. Det är rimligt att så är fallet eftersom den centrala aktiviteten 

i drogfrihet måste vara någonting annat än i missbruket och därmed borde samtalet och 

kommunikationen med andra vara annorlunda på flera olika plan.  

 

Ett fascinerande resultat är att se hur en drogfri människas centrala aktivitet kan vara droger 

trots att denne rent kroppsligen är fri från droger. Ett exempel är när en informant beskriver 

sina fängelsevistelser där han var drogfri men uppfattade sig själv som missbrukare. Vi har 

valt att se det som ett missbrukande tillstånd eftersom drogen är det centrala under denna tid 

trots den biologiska drogfriheten. Hade vi inte låtit missbrukaren själv beskriva tiden så är det 

troligt att vi missat det. Att låta missbrukaren själv beskriva sin situation som  Hänninen & 

Koski-Jänes (1999) gör visar sig ha en avgörande betydelse även i vår undersökning.  

 

Uppsatsens definition av missbruk och drogfrihet blir här lite luddig. Förklaringen till detta är 

att uppsatsens definition av drogfrihet ligger på ett medicinskt eller biologiskt plan. Det som 

ovanstående exempel visar är att missbruk och drogfrihet lika gärna kan vara en fråga om 

identifikation.  

 

Det skulle vara lätt att tro att den centrala aktiviteten skulle ersättas med en ny central 

aktivitet. Att drogerna och anskaffandet av drogerna skulle ersättas med ett jobb, med nya 

vänner och ny bekantskap och så är det också. Men det är tydligt att förändringen är så 

mycket djupare än så. Kommunikationsmönster som ersätts gör det utifrån intention. Det vill 

säga; intentionen i kommunikationsmönstret går från framgångsorienterat i missbruket och 

förståelseorienterat i drogfriheten. Blomqvist (2003) beskriver behandlingsprocessen och 

vägarna ut ur missbruket. Det är en intressant infallsvinkel men det är lätt hänt att en alltför 
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stor fokusering på förändringsprocessen gör att man missar förändringen, vad som blivit 

annorlunda.  

 

Allt från kommunikationen i en livsmedelsaffär till en ny form av kommunikation med sin 

familj förändrar sig och handlar inte om att få personliga fördelar utan om att skapa 

gemenskap och förståelse. Hur förändringen går till eller varför den är så annorlunda vet vi 

inte, men skillnaden finns där.  

 

I missbrukarens kontext så går nästan all energi åt till att skaffa droger och att överleva. Att 

gemensamt med andra aktörer utveckla ett gemensamt kulturellt vetande leder förmodligen 

till att individen känner en starkare samhörighet. Livsvärlden blir lättare att förstå och 

upplevelsen av dialog med omgivningen blir tydligare. En bättre förståelse för livsvärlden och 

dess aktörer borde rimligen leda till att den personliga identiteten utvecklas. Livsvärlden och 

det kulturella vetandet utvecklas och individen har utvecklat nya färdigheter att påverka sin 

livssituation. Det är rimligt att anta att förändringen i kommunikationsmönstren är 

konsekvensen av en inlärningsprocess. 

 

Uljens tar i sin Installationsföreläsning den 13 februari 2004 vid Åbo Akademi i Vasa upp att: 

”… pedagogiken måste betraktas som en kulturvetenskap eftersom den som sitt objekt har 

frågan om kulturens reproduktion och transformation”. Vid den första anblicken av vår 

uppsats så talar vi om olika tillstånd och inte om en process. Men ser man närmare på det så 

är det oundvikligt att inte komma in på processer. Vad vi har tagit fram är hur den vardagliga 

processen i sitt kommunikationsmönster skiljer sig åt. Och kommit fram till att lärandet i 

dessa tillstånd har olika förutsättningar eftersom kommunikationens intention är en annan.  

 

Det är rimligt, anser vi, att anta att människor som är framgångsinriktade överlag i sin 

kommunikation, inte nödvändigtvis börjar med droger. Men det kan tänkas att den 

kommunikativa förståelseinriktningen är ett framgångsrikt sätt att komma ut ur missbruket. 

Eftersom vi i vår uppsatts har människor som beskriver drogfriheten som före detta 

missbrukare kan det tänkas att det de beskriver är vägen ut ur missbruket. Att den 

förståelseinriktade kommunikationen i sig är verktyget för att komma ifrån det egocentriska 

tänkandet som finns i missbruket. Att lära sig en ny intention kan tänkas förändra själva livet 

så pass mycket att drogmissbruket inte längre fyller en funktion.  
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Lärandeaspekten i detta blir tydlig när nytt kulturellt vetande konstrueras i förståelseinriktad 

kommunikation. Individen måste lära in nya förhållningssätt i kommunikation med andra och 

dessutom träna på att använda förhållningssätten i praktiken (Fritzén 1998). 

 

Det skulle vara intressant att se på hur förändringen av kommunikationsmönstret går till. Ett 

förslag på framtida forskning är en undersökning av förändringsprocessen från missbruk till 

drogfrihet där intentionen i kommunikationsmönstret finns med. 

 

Det skulle dessutom vara intressant att se en undersökning där informanterna inte utgör en så 

homogen grupp. I vårt fall hade samtliga informanter ett amfetaminmissbruk bakom sig. Det 

kan ju tänkas att en undersökning av exempelvis spelmissbrukare eller heroinister har andra 

skillnader i sina kommunikationsmönster. 

 

7.1. Metoddiskussion  
 
Det transkriberade intervjumaterialet ser lite olika ut beroende på vilken av oss författare som 

har skrivit ut det. Den ene av oss transkriberar troget varje suck och den andre väljer att ta 

bort suckar och medhållskommentarer. Skillnaden försvann dock när materialet skrevs 

samman. 

 

Fördelen med två intervjupersoner är att olika informanter följer olika typer av uppslag som 

dyker upp i intervjusituationen. Nackdelen är att inte alla informanter befinner sig i samma 

intervjusituation och att därför förutsättningarna blir olika. 

 

Antalet intervjuer och intervjuernas längd gav en nästan ohanterlig mängd data vilket har det 

goda med sig att det fanns mycket material. Nackdelen är att det förmodligen finns mycket i 

empirin som gått förlorat på grund av tidsbrist. 

 

En teoridriven analys av den sorten som gjorts i den här uppsatsen ger stadga och tyngd i 

analysen som hjälper till att följa en röd tråd när man betraktar sitt resultat. Nackdelen är att 

det är lätt at låsa sig vid den struktur som teorin ger. 
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De första intervjuomgångarna var i princip ostrukturerade vilket ger en större öppenhet att 

följa uppslag som kommer från informanterna som man inte tänkt på själv. På det sättet fick 

vi uppslag på frågor och strukturer som kunde användas till att formulera den intervjumall 

som användes i den sista intervjuomgången. Det är intressant att se hur de ostrukturerade 

intervjuerna sammanfaller med den semistrukturerade när det så småningom framträdde ett 

mönster i vad informanterna beskrev om sina upplevelser. 

 

När intervjuomgång fyra genomfördes så kunde vi tillsammans med informanterna konstatera 

att frågor som fanns med i mallen redan var besvarade i tidigare intervjuer. Vi hade på 

somliga områden uppnått en mättnad. Det kan tolkas på två sätt; informanterna hade tröttnat 

på att beskriva sina upplevelser. Det andra sättet att tolka detta på är att det verkligen inte 

fanns så mycket att tillägga från informanternas sida. Vid något tillfälle kunde informanten 

och intervjuaren gemensamt konstatera att frågan redan var uttömd. 
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Medgivande bilaga 1. 
 
Jag lämnar härmed medgivande till att låta intervjua mig av Dan Damsgård och Jesper 
Vartiainen som datainsamling till en C uppsats i pedagogik under vårterminen 2008.  
Materialet som spelas in med mikrofon och webbkamera kommer att vara tillgängligt endast 
för Dan Damsgård samt Jesper Vartiainen och de transkriberingar som genomförs kommer att 
maskeras så att det inte går att identifiera informanter. 
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Intervjumall Bilaga 2. 
 
Inled intervjun med en liten inledning om vad du vill med intervjun! 
Exempelvis: 
 
Vi är intresserade av att veta hur du upplever mötet med din omgivning i vardagliga 
situationer och hur du upplever din egen roll i det mötet. Dessutom är vi intresserade av att 
veta hur en motsvarande vardaglig situation såg ut när du var i aktivt missbruk. Frågorna som 
följer är en hjälp för oss när vi försöker att tillsammans med dig få fram den beskrivningen.  
Vi frågar även andra samma saker för att ha fler personers svar eftersom vi är intresserade av 
de eventuella likheter och olikheter som finns mellan människor som varit i ett missbruk och 
kommit ur det. År det okej för dig? 
 
A. Självbild. 
 
1. Skulle du kunna beskriva dig själv lite kort? Vem är du?  
 
2. Om jag hade bett dig beskriva dig själv och vem du var när du var i aktivt missbruk 
hur hade du då svarat på frågan? 
 
B. Centrala aktiviteter. 
 
3. Vad är den vanligaste handlingen(aktivitet) du utför idag? (Med i dag menas i nutid? 
Beskriv hur den är central? Med vem utför du den? När utför du den? Hur ofta? Är det skoj 
eller ett nödvändigt ont?  
 
4. Vad var den vanligaste handlingen du utförde då? Med då menas tiden i aktivt 
missbruk. Beskriv hur den är central? Hur går den till Med vem utförde du den? När utförde 
du den? Hur ofta? Var det skoj eller ett nödvändigt ont?) 
 
C. Relationer, familj, viktiga personer mm. 
 
5. Vilka är de viktigaste personerna i ditt liv just nu? ( Försök att beskriva personerna. 
Beskriv på vilket sätt de är viktiga? Vad har du för relation till dessa personer? ) 
 
6. Vilka var de viktigaste personerna i ditt liv då? ( Försök att beskriva personerna. 
Beskriv på vilket sätt de är viktiga? Vad har du för relation till dessa personer? ) 
 
7. Vad är den största skillnaden i dessa relationer, då och nu?  
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D. Vardagsärenden, inköp, bibliotek, åka buss, köra bil? 
 
8. Om du skulle gå in i en mataffär idag, skulle du kunna beskriva det?  
(Möjliga följdfrågor: har du planerat köpet?, pratar du med någon? Vad köper du för något? 
Veckohandlar du? Spontanhandlar du? Träffar du på folk du känner? Hejjar du på dem då? 
Dagdrömmer du, vad tänker du på?) 
 
9. När du gick in på mataffären när du var i aktivt missbruk, hur såg det ut då?  
( Möjliga följdfrågor: har du planerat köpet?, pratar du med någon? Vad köper du för något? 
Veckohandlar du? Spontanhandlar du? Träffar du på folk du känner? Hejjar du på dem då? 
Dagdrömmer du, vad tänker du på?) 
 
E. Myndigheter, försäkringskassan, soc, arbetsförmedling, sjukvården. 
 
10.  Om du pratar med någon myndighet, typ försäkringskassan, hur skulle du beskriva 
det samtalet? 
( Möjliga följdfrågor: Hade du planerat samtalet? Talar du om sådant som inte har med 
sakfrågan att göra? vad är dina tankar kring samtalet? Vad skulle det handla om?) 
 
11. När du pratade med någon myndighet när du var i aktivt missbruk, kan du beskriva 
ett sådant samtal? 
( Möjliga följdfrågor: Hade du planerat samtalet? Talar du om sådant som inte har med 
sakfrågan att göra? vad är dina tankar kring samtalet? Vad skulle det handla om?) 
 
F. Högtider – Jul, midsommar, födelsedagar, nyår? 
 
12. Kan du beskriva en Jul eller annan högtid ?  
(Möjliga följdfrågor: Vilka är du med? Är det planerat –vad har du planerat och vad har andra 
planerat? Vad är dina tankar?) 
 
13. Kan du beskriva en Jul eller annan högtid när du var i aktivt missbruk?  
(Möjliga följdfrågor: Vilka är du med? Är det planerat –vad har du planerat och vad har andra 
planerat? Vad är dina tankar?) 
 
G. Rutiner, hygien, sömn, träning, mat? 
 
14. Beskriv vad för rutiner du har under dagarna. (sova, träning, hygien till exempel) 
 
15. Beskriv vad för rutiner du hade under dagarna när du var i aktivt missbruk. (sova, 
träning, hygien till exempel) 
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