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Sammanfattning 
 

Denna studie syftar till att få en fördjupad förståelse i individers upplevelser om vägen ut ur 

drogmissbruk. Detta gjordes genom en hermeneutisk ansats och kvalitativa intervjuer 

genomfördes med tio personer där fem var kvinnor och fem var män. Kriterierna i urvalet var 

att de skulle ha erfarenhet av ett eget missbruk, varierande ålder, kön samt livssituation. Det 

var svårt att hitta forskning som berörde individers upplevelser om vägen ut ur drogmissbruk, 

dock så fanns relevant forskning om att ta sig ut ur drogmissbruk. I den här studien ställs 

individers upplevelser i fokus för att få en djupare kunskap och förståelse om fenomenet. 

Resultatet visade på hur vägen ut ur drogmissbruk kan komma att se ut och upplevas som en 

känslomässig berg- och dalbana för individen. Motivationen till att ta sig ur drogmissbruket 

såg olika ut för intervjupersonerna. Det kunde bland annat vara barn, familj, NA och ”rätt” 

sorts vänner som ledde till motivationen. Vidare visade resultatet att deras liv idag fungerar 

bra då de är drogfria, de flesta har arbete och egna bostäder samt att de har bra kontakt med 

sina familjer.  

 

Nyckelord: drogmissbruk, känslomässig berg- och dalbana, förändring, identitet, vägen ut 
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1 Inledning 
 

Missbruk är ett ständigt pågående debattämne i vårt samhälle, ett problem på både 

samhällsnivå och individnivå. Att använda droger kan ses som en personlig angelägenhet då 

droger påverkar människans egna upplevelser av verkligheten. Utvecklas drogbruket däremot 

så att det påverkar samhället ekonomiskt och politiskt ses det också som ett samhällsproblem. 

Droganvändning kontrolleras genom regler och restriktioner där det finns både moraliska 

regler och lagar som sätter tydliga ramar för bruk av droger. Inom det västländska samhället 

finns det tydliga ramsättningar till vad som ses som normativt och missbrukar man faller man 

utanför den ramen och bestraffas (Andersson 1991: 9).  

I alla sociala grupper upprättas regler som man förväntas följa. De sociala reglerna ses som 

normativa och definierar hur situationer och beteendeformer passar för varje tillfälle och 

omständigheter. Det finns handlingar och beteenden som ses som ”riktiga” och andra som ses 

som ”felaktiga”. Regler kan vara av många olika slag, det kan vara informella 

överenskommelser, nya regler eller regler från en lång tradition. Det finns även regler i form 

av lagar och då följs reglerna med hjälp av bevakning från polisiära makten. Oavsett vilken 

typ av regel det gäller sker en viss övervakning så att reglerna efterföljs. Agerar man inte 

utifrån de förväntade sociala regler som finns ses man som en utanförstående av samhället, en 

person man inte kan lita på (Becker 2006: 17) 

 

Att ta sig ur ett drogmissbruk ses som fruktansvärt svårt. I de flesta fall är anledningen till att 

man slutar att man mår fysiskt och psykiskt dåligt och att man inte har några andra alternativ. 

Men i vissa fall är det inte anledning nog utan man är så inne i sitt drogmissbruk och bryr sig 

helt enkelt inte om någonting, inte ens att man spelar med sitt liv som insats. Man orkar helt 

enkelt inte sluta. Att förändra sitt liv och börja leva inom det normativa vardagslivet som att 

vara nykter, börja arbeta, umgås med familjen och vänner är en stor förändring. Många gånger 

är alla aktiviteter associerade med drogvanorna, man kanske tog droger när man umgicks med 

vänner, när man tittade på tv och så vidare. Det gör att det blir ytterligare en barriär att ta sig 

igenom, att förändra sitt livsmönster. De sociala banden man har runt omkring sig har också 

stor inverkan. Familjen kanske har tagit avstånd och man upplever att det inte finns en fast 

punkt att återvända till, där man kan känna sig trygg och säker. Oftast är ens vänner också 

drogberoende, och det försvårar processen i att ta sig ur ett drogmissbruk. Att hålla sig drogfri 

när personerna man umgås med är drogmissbrukare blir ytterst svårt. Har man riktigt nått 

botten så kan man vara bostadslös och inte ha någonstans att sova på nätterna. Oftast är man 

så beroende att det är jobbigt både psykiskt och fysiskt att ta hand om en bostad eller 

alternativt söka bostad. Ett arbete får en låg prioritering då man är så utsliten efter alla år av 

sitt missbruk, man kan uppleva att man är en belastning för samhället, och ett jobb är inte att 

räkna med. Har man dålig ekonomi används det snarare som en ursäkt till att fortsätta 

missbruka än som en motivation till att sluta, man orkar helt enkelt inte ta tag i vardagen 

(http://aspbladet.wordpress.com). 

 

Det finns dock personer som tar sig ut ur ett drogmissbruk och man kommer till en vändpunkt 

i livet. Vändpunkter i en missbrukarkarriär innebär att individen stannar upp, tar en paus och 

sedan väljer en ny riktning i livet. Att man kommer till en vändpunkt i sin missbrukarkarriär 

är ofta förknippat med en specifik situation då missbrukarens drogproblematik har utvecklats i 

en negativ riktning. Missbruk är inte ett statiskt tillstånd, man kan inom sin missbrukarkarriär 

nå brytpunkter ur sitt missbruk och det kan vara att individen blir tvungen att konfrontera sitt 
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beteende, sin inställning och sina rutiner - kanske hela sin inställning till livet (Johnsson, 

Laanemets, Svensson, 2009: 59-60).  

 

Vägen ur ett drogmissbruk handlar om processer och förändringar där flera viktiga faktorer 

spelar in. Att gå in i ett missbruk är att förändras och likaså är vägen ur ett missbruk en stor 

förändring, både i tanke och handling. Vägen ur ett missbruk börjar ofta med tvivel och man 

börjar ifrågasätta sin livsstil. Man väger för och nackdelar och börjar söka efter alternativ. 

Möts man av kritik så kan det försena en förändring. Tvivlen prövas och processen kan ta allt 

från några veckor till flera år. Det definitiva beslutet att bryta sker när man kommer till en 

vändpunkt, som vi beskriver i texten ovan är vändpunkter då man stannar upp och väljer en ny 

riktning i livet. Ofta följs beslutet av en åtgärd som markerar att man menar allvar med att 

förändra sitt liv (Forsberg, 2009, s 22). 

 

Då vi har kommit i kontakt med personer i vår omgivning som har missbrukshistorik har vårt 

intresse väckts över hur olika deras vägar har sett ut samt hur de lever sina liv idag. Det har 

väckt vårt intresse för att studera detta fenomen. Vi fann det intressant att vägen ut ur ett 

missbruk kan se annorlunda ut från individ till individ och vi anser att det är viktigt att belysa 

hur olika individer övervinner sitt drogmissbruk och vad som händer på vägen. Detta är ett 

samhälleligt problem och dessa individer samt deras resa är viktig att lyfta fram för att få en 

bättre och djupare förståelse av hur vägen ut ur ett drogmissbruk kan se ut och vad samhället 

gör för dessa individer. I studien fokuserade vi på motivationen till valet att förändra sitt liv, 

hur möjligheter och hjälp har funnits när man bestämt sig för förändring samt de olika resorna 

ur ett missbruk. Vad var det första steget ut ur missbruket och hur ser det ur i dag för var och 

en? Detta ämne är av ett bredare samhällsintresse och inte bara för studenter och akademiker, 

då ämnet berör många människor i samhället så är valet att rikta denna studie mot alla de som 

finner det intressant och viktigt att få en ökad och djupare förståelse om det valda ämnet.  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Narkotikamissbrukets historik 
 

I USA, Storbritannien och Sverige var under 1800-talet den vanligaste förekommande drogen 

opium eller andra medel som framställdes ur opium till exempel morfin och heroin. Det 

medicinska bruket var den mest vanliga formen och utbredda orsaken till användningen av 

droger. Användningen av opiater ansågs till en början inte som ett socialt problem, 

anledningen till detta var att bruket var allmänt förekommande bland ”vanliga” människor. 

Under 1800-talets andra hälft var den typiska opiumanvändaren en vit, medelålders och 

välbärgad småstadskvinna. Att man inte såg opiumbruket som problematisk baserades främst 

på att läkarna i allmänhet inte uppfattade opiater som något beroendeframkallande. Dock så 

fanns det vissa läkare som uppfattade opiater som beroendeframkallande och menade att det 

var lika vanebildande som bruket av kaffe, alkohol och cigaretter. Det var först under 1950-

talet man började se narkotikamissbruket som något skadligt och beroendeframkallande och 

man började se ett samband mellan kriminalitet och droger i Sverige. Narkotikaproblemet 

blev efter hand ett samhälleligt problem. Det illegala bruket av droger spreds under denna tid 

till ungdomar och kriminella kretsar. Ungdomarna blev narkotikaproblemets stereotyp, deras 

bruk styrdes av verklighetsflykt och sökningen efter njutning. Det sågs som särskilt 

oroväckande och hotade det etablerade samhällets pliktmoral. Narkotikabruket övergick från 
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individuellt bruk bland ”vanliga” människor till ett bruk bland kriminella och asociala 

ungdomar i olika subkulturer (Hilte 1996: 25-31).  

 

2.2  Svensk narkotikapolitik 
 

I dagens samhälle handlar narkotikapolitiken om en bedömning av hur olika 

narkotikaklassade substanser ska hanteras i lagstiftning och praktisk verksamhet. Flera av 

substanserna kan vara hälsofarliga och därför behöver spridningen av substanserna regleras. 

Många av substanserna så som opiater och amfetamin används som mediciner och det 

komplicerar lagstiftningen idag. Narkotikapolitikens främsta åtgärder är att påverka tillgången 

till narkotika samt dess efterfrågan. Sedan ett trettiotal år tillbaka har ”harm reduction” fått 

större utrymme, det innebär att man genomför åtgärder som skall minska skadeverkningarna 

av narkotikamissbruket. Bland annat så är all användning med andra ändamål än medicinska 

eller vetenskapliga straffbelagda. Det möjliggör för tull och polis att kunna begränsa 

tillgången på narkotikasubstanser genom att försvåra införsel, försäljning, produktion och 

konsumtion. Genom lagstiftningen styr man också efterfrågan då de allra flesta människor är 

laglydiga och undviker preparat som är förbjudna (Svensson, 2012: 14-16). 

 

Av befolkningen i Sverige har 0,44 % mellan åldrarna 15-64 år ett problematiskt 

narkotikamissbruk. Det är under snittet inom EU som ligger på 0,52 %. Faktorer som 

påverkar resultatet är att Sverige inte ligger beläget längs någon av de betydelsefullaste 

smugglingslederna. Inkomstskillnader är relativt låga och bidrar till en minskad benägenhet 

hos unga människor att sysselsätta sig med kriminella aktiviteter så som smuggling. Den 

svenska befolkningen är relativt hälsomedveten och tar därför avstånd till att använda 

narkotika. Sverige har även haft en enad politik kring narkotikapolitikens utformning och har 

därför haft ett klart budskap kring narkotika till samhällets befolkning. Svensk 

narkotikapolitik ses som mycket effektiv i att förhindra narkotikaanvändning, dock så 

förekommer brister i att förhindra att narkotikaanvändare blir narkotikamissbrukare. Sverige 

är ett av de länder som lägger mest pengar på att bekämpa narkotikamissbruk. Det svensk 

narkotikapolitik lyckats uppnå med sin bekämpning inom narkotikamissbruk är att Sverige 

har ett lågt antal experimenterande 15-16 åringar, låg frekvens av HIV-fall, och relativt lågt 

antal problematiska missbrukare samt en låg nivå av nyrekryteringar. Den kritik som ges 

svensk narkotikapolitik är den höga andelen smittade av hepatit C, den relativt höga 

dödligheten och att Sverige ligger relativt högt i det problematiska missbruket i relation till 

befolkningen. Annan kritik som riktas till Sverige är den svenska tvångsvården samt polisens 

restriktiva linje mot gatumissbruket (Svensson, 2012: 169-171).  

 

2.3 Återfall 
 

När man försöker sluta med droger och förändra sitt liv är det vanligt förekommande med 

återfall, att det sker är snarare en regel än undantag, Svensk forskning visar att fler avviker 

från behandlingen än stannar kvar och fullföljer den som planerat. Andelen som lämnar 

behandlingen i förtid uppskattas vara 65-70 %. Behandlingsprogram har olika mål, resultat 

och uppföljningstid vilket gör det svårt att få en enhetlig bild av hur många personer som 

genomgår sina behandlingar och dessutom är drogfria efteråt. I vägen ut ur missbruk är 

återfall ett frekvent inslag och även i missbrukarbehandlingen oberoende av 

behandlingsmodell. För att förebygga återfall finns en rad olika manualbaserade program. 

Syftet är att minska återfallsfrekvensen genom att få missbrukaren att förändra sitt beteende 
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gentemot drogen. Innehållet utgörs av tre steg där det första är en förändring av livsstilen så 

att missbrukarna kan hantera högrisksituationer på ett bättre sätt. Det andra är att identifiera 

interna och externa signaler som antas leda till återfall och det tredje steget är att lära ut 

strategier för självkontroll i alla situationer. Konkret så innefattar det att missbrukaren 

kartlägger de riskfaktorer som finns för återfall, analyserar konsekvenserna av sitt 

drogmissbruk och övar sociala färdigheter som kan användas som alternativ istället för droger 

(Johnsson, Laanemets, Svensson, 2009: 123-124). 

 

2.4 Beroendecentrum 
 

När man kommit till den vändpunkt i livet att man vill göra en förändring kan man vända sig 

till beroendecentrum som är en aktiv hjälpcentral som man kan vända sig till om man har ett 

drogmissbruk. De kan utföra olika typer av utredningar och behandlingar för personer med 

beroende och missbruksproblematik med eller utan samtidig psykisk sjukdom. 

Beroendecentrum är anknutet till landsting och kommun och när personer med 

drogproblematik vänder sig till mottagningen upprättar man tillsammans en vårdplan som 

man sedan följer. För att nå de målen i vårdplanen som man upprättat följs ett nära samarbete 

mellan vårdpersonal och patienten samt ett nära samarbete med olika enheter inom sjukvården 

(http://www.landstingetsormland.se/-2013-04-02).  

 

2.5  Anonyma narkomaner 
 

En annan hjälp som finns tillgänglig för missbrukare som vill ta sig ur sitt missbruk är NA 

som står för Anonyma Narkomaner. Det är en förening av män och kvinnor som haft 

drogrelaterade problem. NA är i första hand till för att hjälpa och stödja den enskilde 

medlemmen i sitt tillfrisknande. För att hjälpa missbrukare hålls NA-möten för de som vill 

och behöver träffas gemensamt för att hjälpa varandra att förbli drogfria och motivera 

varandra till ett drogfritt sätt att leva. Runt om i Sverige äger ca 400 NA-möten rum i veckan 

och under dessa möten får beroende individer chansen att ta del av andras erfarenheter, ge 

varandra styrka och hopp om att leva ett drogfritt liv. Att delta på NA-möten är öppet och 

kostar ingenting, det enda krav som ställs på medlemmarna är viljan och önskan att sluta ta 

droger och istället finna ett nytt sätt att leva (http://www.nasverige.org/-2013-04-02). 

 

AA som står för Anonyma Alkoholister är moderorganisationen som startades år 1915, NA 

upprättades år 1935 då AA hade i sin lära de 12 traditionerna som kom att lägga grunden för 

NA. Deras filosofi följs alltid av tolvstegsprogrammet där man använder sig av tolv steg i sitt 

sätt att leva. Stegen inkluderar att man erkänner för sig själv att man har ett problem, att söka 

hjälp, genomgå en självrannsakan, att reflektera över den skada man orsakat andra personer i 

sin omgivning samt att hjälpa andra drogmissbrukare att finna vägen till ett drogfritt liv. 

Centralt i stegen är att man vill uppnå ett andligt uppvaknande och medlemmarna uppmuntras 

till ett totalt drogfritt liv. I skandinaviska länder har det kommit att bli mer vanligt att man 

finner tolvstegsprogrammet som en standard inom den allmänna missbruksvården (Verderhus 

& Kristensen 2006: 2). NA är ett program som utarbetats från AA och NAs tolvstegsprogram 

är grunden för tillfrisknande från droger. Det som skiljer NA från AA är att de inte begränsar 

sig till ett beroende utan istället en sjukdom, kallad beroende. Det medlemmarna har 

gemensamt i NA är att de på något sätt har misslyckats med att övervinna sitt beroende. Inom 

NA tror man att man lider av en obotlig sjukdom och för att tillfriskna behöver man finna en 
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lösning av andlig natur som till exempel att jobba med sig själv och själen(Anonyma 

narkomaner 1998: xvii).  

 

2.6 Tolvstegsprogrammet 
 

Tolvstegsprogrammet kallas även för Minnesotamodellen (i denna studie väljer vi att skriva 

tolvstegsprogrammet). Det är en framgångsrik metod som erbjuder behandlingar till 

missbrukare runt om i världen. Tolvstegsprogrammet är den vanligaste behandlingsmetoden i 

Sverige, inom både alkoholmissbruk och drogmissbruk då det är många i Sverige som har fått 

hjälp genom denna metod. Den är populär bland kriminalvården, socialtjänsten och 

arbetsgivare som skickar personer som är i behov till tolvstegsbehandlingar. Det är inte enbart 

i de större städerna i Sverige som behandling tillämpas utan det finns många städer och orter 

runt om i landet som tillämpar tolvstegsprogrammet som behandlingsmetod. Det skall därför 

inte vara svårt att finna ett behandlingshem nära ens bostad 

(http://www.minnesotamodellen.se/2013-04-30). En grundsten hos tolvstegsprogrammet är att 

individer med missbruksproblem ses som sjuka och kan därför inte belastas för sitt missbruk, 

men är ansvariga för sitt tillfrisknande. Olika behandlingshem har olika inriktningar på 

behandling som kan ske i öppen eller sluten form. En del behandlingshem kräver att individer 

skall vara drogfria redan innan behandlingen medan andra behandlingshem har avgiftning 

som första steg. Behandlingar inom slutenvård kan variera från 4-6 veckor med en 

efterkommande behandling på några veckor samt möten som brukar vara upp till ett år. 

Behandlingar inom öppenvård brukar vara längre, ofta är det ett år i behandling och sex 

månader till ett år efterbehandling. Behandlingen innefattar både gruppterapi och individuell 

terapi. På behandlingshem som använder sig av tolvstegsbehandling arbetar det ofta individer 

med ett eget före detta missbruk och som själva har fått hjälp av programmet. Det bidrar till 

en ökad erfarenhet på dessa institutioner (http://minnesotamodellen.se/behandlingen/-2013-

04-30). 

3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse om hur vägen ut ur drogmissbruk kan 

komma att se ut för individer som genomgått en tolvstegsbehandling. Det som är intressant 

för studien är att se på vilka sätt olika individers upplevelser av vägen ut ur drogmissbruket 

kan se ut och hur deras väg kan likna varandra eller skiljas åt. Det är viktigt att belysa detta 

för att få en djupare förståelse av den här problematiken som inte bara finns hos den enskilda 

individen utan i samhället. Hur ser vägen ut för individen som har bestämt sig för att ta sig ut 

ur sitt missbruk?  

 

3.1 Frågeställningar 
 

 Hur kan vägen ut ur ett drogmissbruk upplevas och se ut för individen? 

 Vad motiverar individen att sluta med sitt drogmissbruk? 

 Hur ser livet ut idag för individen? 

 

 

http://www.minnesotamodellen.se/2013-04-30
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3.2 Avgränsningar 
 

Det finns mycket man kan studera när det kommer till vägen ut ur drogmissbruk. Vi valde att 

ha ett brett syfte och frågeställning där vi ställer frågan: hur kan vägen ut ur ett drogmissbruk 

upplevas och se ut för individen? Även om det är en bred fråga så har vi valt att intervjua fem 

män och fem kvinnor, utan att utgå från ett könsperspektiv. Vi anser att det skulle vara 

intressant att studera det utifrån ett könsperspektiv där man kan jämföra kvinnor och män och 

hur olika deras väg kan te sig. Är kvinnor mer utsatta än män i samhället när de missbrukar? 

Det skulle vara intressant att ställa många frågor i en studie utifrån ett könsperspektiv, men i 

denna studie har vi valt att avgränsa oss på så sätt att se hur olika individer, oavsett kön, har 

upplevt sin resa ut ur sitt drogmissbruk. Sedan har vi valt att sammanställa dessa utan att titta 

efter könsskillnader, åldersskillnader eller andra skillnader mellan intervjupersonerna. Vår 

avgränsning var således att vi gjorde en generalisering mellan våra intervjupersoner och då vi 

hittade många likheter så lyfte vi fram dem, snarare än olikheterna individerna emellan.  

 

 

 

4 Disposition 
 

Efter vi presenterat den inledande delen av vår studie med inledning, bakgrund, syfte och 

frågeställningar kommer vi till avsnittet om Tidigare forskning. Tidigare forskning på 

området vi är intresserade av presenteras här och det är forskning som både berör vägen ut ur 

drogmissbruk, vad som motiverar människor att sluta men också vad som ligger bakom att 

man inte fullföljer sin behandling.  

Efter den tidigare forskningen kommer avsnittet om den Teoretiska referensram vi valt att 

stärka vår studie med. Här beskrivs Howard S. Beckers teori om avvikande beteende samt 

Helen Rose Fuchs Ebaughs teori om att träda ut ur en roll och bli en ”före detta”.  

Därefter kommer avsnittet Metod där vi först gör en beskrivning av den valda ansatsen 

hermeneutik och dess grundtankar. Här beskrivs urvalet som i denna studie blev blandat urval 

då det gick till på olika sätt. Tolkningsprocessen, datainsamling och hur man går tillväga när 

man utgår från hermeneutiken utvecklar vi här samt hur vår förförståelse såg ut innan studien 

genomfördes. Intervjupersonerna och etiska överväganden står också under detta avsnitt och 

vad vi har tagit i beaktning när det kommer till det.  

Efter metodavsnittet kommer vi till rubriken Resultat och Analys. Den delen börjar med att vi 

beskriver våra intervjupersoner var och en för sig där vi har gett dem fiktiva namn. Sedan 

kommer vi till tolkningsdelen där vi har analyserat alla utsagor och fått ihop fem teman som 

vi lyfter fram här och tolkar utifrån. Dessa teman stärks av citat från intervjupersonerna som 

vi lyfter fram i tolkningen. Detta avsnitt avslutas med en huvudtolkning för att lyfta fram vad 

som har sagts om vägen ut och hur den kan se ut för individen.  

Till sist kommer vi till rubriken Diskussion. Här lyfter vi fram att frågeställningarna har blivit 

besvarade i resultatet Sedan gör vi en fördjupad tolkning genom att diskutera vårt resultat i 

relation till den tidigare forskningen och teoretiska referensramen. Metodologiska reflektioner 

finns även med här. Vi avslutar med avslutande reflektioner och tankar kring fenomenet, vad 

vi bidragit med samt hur denna studie kan ligga till grund för fortsatt forskning. 
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5 Tidigare forskning 
 

Den forskning vi hittade och som var relevant för det vi studerade har i vissa fall berört både 

AA och NA men ibland också bara någon av dem. Båda dessa självhjälpsgrupper bygger på 

tolvstegsprogrammet som var vår utgångspunkt. Den forskning vi främst försökte rikta in oss 

på var den som berörde vägen ut ur drogmissbruk, men vi kom även över en viss annan 

forskning som bland annat talar om problemen kring missbruk som vi också tyckte var 

relevant för vår studie. Vi hittade forskningen på högskolans databaser Sociological abstract 

och Discovery, de sökord vi använde oss av var; way out of drugs, 12 steps treatment, drugs 

rock bottom, rehabilitation, drugs och exit.  

 

 

5.1 Riskfaktorer 
 

Bränström, Sjöström och Andréasson (2007) studerade i sin forskningsartikel sambandet 

mellan ett antal risk-och skyddsfaktorer hos ungdomar som använder alkohol och droger i 

Sverige. Studien genomfördes 2003 och 2004 genom ett frågeformulär till slumpvalda 

ungdomar i Sverige mellan åldrarna 15-18 år. Totalt medverkade 5445 ungdomar som fick 

besvara om de någonsin varit berusade av alkohol och vilken typ av alkohol de i sådant fall 

konsumerat. Risk- och skyddsvariabler som räknades in i studien var skolmiljö, familjklimat, 

beteende, individuell karaktär, tillgänglighet till alkohol och droger, självupplevd skolförmåga 

samt uppkommande argumentationer och bråk. Resultatet visade att 4 % av ungdomarna i 

åldern 15-16 år hade använt cannabis minst en gång och bland ungdomarna i åldern 17-18 år 

var den siffran 12 %. Studien visade att det var vanligare att ungdomar som bodde med endast 

en förälder testat cannabis.  Den största riskfaktorn var ungdomarnas attityd kring alkohol, 

droger och restriktioner men nästan lika stor var tillgängligheten till alkohol och droger, 

speciellt i de fall då föräldrar erbjuder alkohol till sina barn. En annan viktig aspekt var 

grupptrycket som hade en stor inverkan både när det gäller alkohol och droganvändning, 

speciellt i den yngre åldersgruppen 15-16 år. När det kom till droganvändning, och det faktum 

att cannabis är olagligt i Sverige, visade studien att de som använt drogen är involverade i 

kriminalitet och har kriminella bekanta. Det visade i studien att flickor löper en lägre risk att 

använda alkohol om de har ett klockslag då de måste vara hemma. Socioekonomisk status hos 

familjen visade sig inte vara en förebyggande skyddsrisk till att motverka drog och 

alkoholkonsumtion (Bränström, Sjöström & Andréasson 2007: 12-17).  

 

Likt Bränström et al. så har även Nicholson, Higgins, Turner, James, Stickle och Pruitt (1994) 

gjort en studie där man har undersökt möjliga orsaker till varför man börjar med droger. 

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan mening i livet och droganvändning. En 

statistisk undersökning genomfördes för att jämföra hur personlig mening med livet förhöll 

sig med 49 personer som använde droger i förhållande till 49 personer som var drogfria. Det 

framkom i studien att de som använde droger i större omfattning saknade mening och mål 

med livet. De kände sig uttråkade, likgiltiga och saknade också syfte med livet till skillnad 

från de drogfria deltagarna som hade en mer ljus bild på livet. Droganvändarna kände sig 

uttråkade och likgiltiga inför livet. Finns en avsaknad av mening med livet hos droganvändare 

kan det vara bra att ha det som fokus i behandlingen för att på så sätt kunna förebygga att 
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personer börjar med ett missbruk menar forskarna(Nicholson, Higgins, Turner, James, Stickle 

& Pruitt 1994: 24-28). 

 

5.2 Motivation och inställning till behandling 
 

Radcliffe och Stevens (2008) har gjort en undersökning där de studerade hur den 

stigmatiserade identiteten av att vara knarkare påverkar individerna som söker behandling. 

Radcliffe och Stevens menar att det finns en stigmatisering av identiteten som ”knarkare” och 

att anta denna identitet kan komma och påverka individen, detta undersöker de vidare i sin 

forskning. Forskningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer där 53 personer med 

drogproblem som hade hoppat av behandling i England deltog. I forskningen framkom det att 

intervjupersonerna hade avsagt sig behandling eller hoppat av påbörjad behandling på grund 

av den stigmatiserade identitet de tilldelas som drogmissbrukare. De upplevde att den 

stigmatiserade bilden av att vara knarkare inte passade in på sig själva och valde därför att 

avstå behandling då själva drogbehandlingen var stigmatiserande, menade intervjupersonerna. 

För fler av intervjupersonerna var det första mötet med drogbehandling chockerande då deras 

egna personligheter blev befläckade av associationer med knarkaridentitet. Många av 

intervjupersonerna i studien menade att de inte kunde relatera till behandlingen som främst 

var riktad till knarkare. De ansåg att deras problem var främst drogproblem i samband med 

utskrivna recept och cannabis, och därför inte av samma typ av problematik som knarkare 

hade. Behandlingen är inriktad på en viss kategori av drogmissbrukare, en kategori som 

associeras med den stigmatiserade identiteten av att vara knarkare. De som inte hade ett tungt 

knarkmissbruk upplevde att det kunde vara farligt för deras egen identitet och för deras 

relation med omvärlden att delta i behandlingen då de ansåg att behandlingen var främst 

inriktad på tungt missbruk. För de som väljer att medverka i drogbehandlingen kan det 

medföra en barriär för att skapa kontakter med personer utanför världen av droganvändning. 

Då det har visat sig att socialt kapital är en viktig del i tillfrisknandet är det också av stor vikt 

att man har rätt förutsättningar för att bygga upp rätt sociala kontakter som stödjer 

tillfrisknandet och att man inte enbart bygger sociala kontakter med andra missbrukare. Det 

framkom i studien att personerna upplevde skam, att de skulle uppleva en rädsla om någon 

skulle få veta att de mottagit behandling då de inte vill bli stämplade som tunga knarkare. De 

kunde också känna skam inför sig själva om de mottog behandling. Intervjupersonerna 

uttryckte en frustration över svårigheterna att kombinera behandling med ett normalt liv då de 

skulle infinna sig på flera veckomöten för rådgivning samt lämna prover. De begränsade 

alternativen för andra aktiviteter gjorde att det blev en fråga om att ha tid för behandling 

(Radcliffe & Stevens, 2008: 1065-1073). 

 

En annan forskning som berör tidiga utträden från drogbehandling har Stevens, Radcliffe, 

Sanders och Hunt (2008) gjort där de studerat tidiga utträden från drogbehandling. Forskarna 

skriver i artikeln att om man kan förstå bakomliggande faktorer som leder till tidiga utträden 

från behandling så kan man därmed jobba mer effektivt och bättre för att minska 

drogrelaterade skador. Stevens et.al beskriver i artikeln en blandad metodstudie av både 

kvantitativ och kvalitativ art som studerar fenomenet tidiga utträden från drogbehandling. 

Syftet med forskningen var att uppskatta graden av tidiga utträden, att identifiera de 

missbrukare som är mest troliga att träda ut tidigt och varför de gör det. Forskarna hade även 

som mål att kunna bidra med rekommendationer för att minska tidiga utträden och därmed 

öka kvarhållandet, effektiviteten och inverkan av drogbehandlingen. Resultaten av den 

kvantitativa studien visade att 24.5 % hoppade av behandlingen någonstans mellan 

bedömning och trettio dagar i behandling. Det som var utmärkande för de tidiga utträden var; 
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att vara yngre, vara hemlös och att man inte injicerade vid tillfället. Ålder och injektionsstatus 

var båda associerade med utträde mellan bedömning och inträde i behandling. Den kvalitativa 

studien visade olika potentiella sätt att förbättra behandlingarna. Några av problemen man 

fann i undersökningen hos behandlingstjänsterna var; öppettider, behandlingstjänstens 

inställning, att man inte utnyttjade motiveringstekniker på bästa sätt samt begränsade 

valmöjligheter av behandlingar (Stevens, Radcliffe, Sanders & Hunt 2008: 1-14).  

 

Till skillnad från de tidigare forskarna så har Goodman, Henderson, Muller och Rosenkranz 

(2011) gjort en forskning om vad som leder till motivationen till att ta hjälp bland 

misshandlade ungdomar i drogmissbruk. Goodman et.al skriver att tidigare forskning har 

slagit fast att erfarenheter av misshandel är något vanligt bland ungdomar med 

missbruksproblem. Goodman et.al ville bidra till den forskningen genom att utföra en studie i 

syfte att studera relationen mellan misshandel och motivation bland behandlingssökande 

ungdomar. Det forskarna studerade var i vilka grader ungdomar kände motivation till 

behandling och om det kunde associeras till olika erfarenheter av misshandel. Deltagarna i 

studien var 188 ungdomar varav 131 var killar och 57 var tjejer. Alla var på väg in i 

behandling inom öppenvårdens program för 16-24 åringar med missbruksproblem. Deltagarna 

svarade på enkäter i samband med deras första session på programmet. Det Goodman et.al 

fann i sin studie var att ju högre ålder, desto svårare missbruksproblem, internaliserade 

symptom samt ett bra socialt stöd var alla faktorer som i högre grad ledde till motivation inför 

behandling och erkännande av problem. Något vi fann förvånansvärt var att den form av 

misshandel som ledde till högst grad av motivation var känslomässiga övergrepp, dessa 

övergrepp var den starkaste formen som associerades till skam beträffande missbruket. Det i 

sin tur ledde till motivationen till behandling. Något som också kom fram i resultaten var att 

alla former av misshandel som studerades kunde associeras med en högre grad av inre och 

extern motivation till behandling och dessutom erkännande av problem. Ungdomar med en 

historia av misshandel hade tendenser av att vara mer medvetna om problemet med deras 

användning och därmed mer redo att bli behandlade. Ungdomar med en historia av 

misshandel har även liknande eller bättre resultat av missbruksbehandling samt bättre närvaro 

vid behandling än andra har utan sådan historia (Rosenkranz, Muller, Henderson & Goodman 

2011: 171-175). 

 

Likt Goodman, Henderson, Muller och Rosenkranz (2011) forskning om motivation till att ta 

hjälp har Conner, Longshore och Anglin (2009) gjort en studie i Kanada om vilka faktorer 

som ligger bakom för att individen ska se positivt på behandling för att ta sig ur 

drogmissbruket. Forskarna hade som hypotes i sin studie att det finns en relation mellan 

extern påtryckning, så som familj, vänner och rättssystemet, samt intern motivation och att 

dessa två leder till att man får upp ögonen över sitt beteende och hur detta påverkar både sig 

själv och andra i omgivningen.  Det i sin tur bidrar till att man är positivt inställd till 

drogbehandling. Dessa hypoteser testades genom en strukturell ekvationsmodell där 

sammanlagt 465 män och kvinnor mellan åldrarna 18-68 deltog i studien, samtliga var inlagda 

för behandling mot droger. Det forskarna kom fram till var att både intern motivation och 

extern påtryckning förutsatte att individen kom till en insikt som i sin tur ledde till en positiv 

syn på drogbehandling. När både den interna motivationen och den externa påtryckningen var 

höga var det mer troligt att den dramatiska befrielsen också skulle vara hög och att man 

därmed var mer öppen inför behandling. Detta för att man fått upp ögonen över sitt beteende 

och hur detta påverkar både sig själv och andra i omgivningen. När individen söker 

behandling för sina drogproblem och därmed inser bandet mellan deras droganvändning, 

problemen denna användning medför samt oron hos dem runt omkring så kan individen 

uppleva en dramatisk befrielse. Resultatet i studien visar på att extern påtryckning, inte bara 
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intern motivation hos individen själv, kan vara effektiv till att motivera förändring (Conner, 

Longshore & Anglin: 152-156). 

 

5.3 Förändringsprocesser och framgångsfaktorer 
 

Greiff och Skogens (2011) skriver i sin forskningsrapport om förändringsprocesser i samband 

med missbruksbehandling. I studien hade fyra institutioner medverkat, samtliga följde eller 

var inspirerade av tolvstegsmetoden. Forskarna bad personalen på institutionerna att tillfråga 

klienter som uppfattades haft en positiv förändring i samband med behandling om de ville 

delta i studien och intervjuas.  Av de selektiva intervjupersonerna var 31 män och 9 kvinnor i 

åldrarna 21-70 år. För att påbörja förändringsprocessen framkom i forskningsrapporten flera 

viktiga faktorer, interna faktorer, sociala faktorer och behandlingsfaktorer.  Ett central tema 

inom de interna faktorerna var den egna viljan/insikten om behov till förändring. I de flesta 

fall handlade det om en inre vändpunkt ofta till följd av en lång destruktiv period inom 

drogmissbruket. För vissa av intervjupersonerna kom de till en vändpunkt som utlöstes av 

hälsa/sjukdomsrelaterad händelse och på så sätt kom till insikt om deras behov till förändring. 

Endast två personer av de som intervjuats uppger att de ledsnat eller att det inte längre var 

roligt att ta droger som orsak till en förändring. De sociala faktorerna som spelat roll i 

förändringsprocessen är främst familjen, då hot om splittrande av familjen blivit uppenbara 

kom många till insikt att en förändring var nödvändig. Familjen har även fungerat som stöd 

till en påbörjad förändring. För vissa av intervjupersonerna var arbete och bostad en viktig 

aspekt till förändring då det handlade om rädsla för att förlora sitt arbete om arbetesgivaren 

skulle upptäcka missbruket. Vid ett par tillfällen har behandlingen bekostats av arbetsgivaren 

och intervjupersonerna beskriver då att de känt en extra press att det ska gå bra. Forskningen 

visade också att det förelåg en rädsla för att bli bostadslös, andra teman handlar om olika yttre 

händelser och såg olika ut för individerna som intervjuats. För någon handlade det om ett 

LVM (Lag om vård av missbrukare), för någon annan risken att hamna i fängelse och så 

vidare. Flera beskriver att förändringsprocessen fick sitt fäste när behandlingen påbörjats och 

menar att behandlingsinsatsen är en betydelsefull del för att påbörja förändringsprocessen 

(Greiff & Skogens 2011: 199-203). 

Greiff och Skogens fann också i sin forskning att det fanns framgångsfaktorer som gör att  

det går bra och att man väljer att fortsätta hålla sig drogfri. En faktor som intervjupersonerna 

ansåg ha den största rollen i framgången att förbli drogfri var den egna viljan/insikten. För 

hälften av deltagarna var livsföringen central, det handlar om att de lärt känna sig själva, vad 

man mår bra av och hur man ska agera för att fortsätta må så. Förändringar relaterade till en 

förbättrad psykisk hälsa handlar om att skapa en balans och trygghet i sin tillvaro, acceptera 

sig själv och andra människor, att känna tillit och glädje och kunna hantera svåra situationer. 

Det sociala nätverket har stor betydelse för ett fortsatt drogfritt liv och tre av 

intervjupersonerna menade att även deras fysiska hälsa spelat roll i att förbli drogfri. Bland 

framgångsfaktorerna nämns inte enbart familjen utan släkten, vänner och kollegor ses också 

som viktiga sociala nätverk. Intervjupersonerna beskriver att familjerelationerna har blivit 

starkare och fått större trygghet, för vissa har man kunnat återknyta kontakter, exempelvis 

med sitt barn. För andra utgörs det sociala nätverket främst av personer i samma situation och 

att de känt en gemenskap och samhörighet med dem har varit viktiga faktorer för att det ska 

gå fortsatt bra att avstå från droger. Ett återkommande tema inom det sociala nätverket är att 

intervjupersonerna upplevde att de har fått nya och bättre relationer sedan dem genomgått 

behandlingen men även att man brutit gamla relationer från kriminalitet och gamla vänner. 

Alla utom en intervjuperson lyfter fram behandlingsrelaterade faktorer som viktiga i 

förändringsprocessen, den specifika behandling varje enskild individ mottagit men även AA-
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möten, eftervård och tidigare behandlingsinsatser. Vissa menar att kunskapen de mottagit 

genom att genomgå behandlingen har varit till stor hjälp och flera menar att deltagande på 

AA-möten utför en viktig del i deras framgång till ett drogfritt liv. Andra saker som lyfts fram 

av intervjupersonerna var hjälp med att skapa nya rutiner och gemeneskapen i gruppen under 

behandlingen samt personalen (Greiff & Skogens 2011: 203- 205). 

 

Vederhus och Kristensen (2006) studie om självhjälpsgrupper efter avslutad behandling visar 

snarare på ett negativt resultat att fortsätta gå på AA eller NA-möten. De har studerat en grupp 

patienter som gått med i självhjälpsgrupper (NA) efter avslutad behandling och syftet var att 

undersöka sambandet mellan deltagare, bakgrund och narkotikahantering. Forskarna hade 

som utgångshypotes att deltagande i självhjälpsgrupper ökade sannolikheten för fortsatt 

avhållsamhet från droger. 114 patienter deltog i studien som baserades på att deltagarna fick 

fylla i ett frågeformulär. 59 av dessa personer hade alkoholberoende och 55 personer hade fler 

drogberoenden. 66 % av de utskickade formulären besvarades. Studien visade att en stor del 

av deltagarna efter två år hade kvarvarande abstinens. Att dem fortfarande hade sug efter 

droger. 43 personer av 114 var fortfarande regelbundet närvarande på självhjälpsmöten två år 

efter dem gått med. Av de regelbundna deltagare hade 81 % haft abstinens de senaste sex 

månaderna till skillnad från patienter som inte deltagit på självhjälpsmöten där endast 26 % 

upplevt abstinens de senaste sex månaderna (Vederhus & Kristensen 2006).  

 

Liknande Greiff och Skogens har Trulsson och Hedin (2004) gjort en forskning om vad som 

motiverar och hjälper drogmissbrukare på vägen ut från missbruket. Trulsson och Hedin har 

skrivit om kvinnliga missbrukare i sin studie där de studerat rollen av socialt stöd när kvinnor 

går ur ett drogmissbruk. Syftet med undersökningen var att granska och jämföra resultatet 

från två olika forskningar där forskarna hade utgått från två centrala aspekter. En aspekt var 

vilken typ av socialt stöd kvinnorna både fått och gett i nära relationer. En annan aspekt var 

hur mycket betydelse det tillgängliga stödet haft för kvinnornas utträdesprocess från 

drogmissbruket. I båda forskningarna var utträdesprocessen den mest centrala aspekten. Båda 

forskningarna bestod av 12 kvinnor där droganvändningen hade många likheter dem emellan. 

De flesta av dem hade varit missbrukare i många år och det hade lett till förändringar i livet, 

så som arbetslöshet, hur de såg på sig själva samt hur hälsan såg ut både psykiskt och 

somatiskt. I båda forskningarna genomfördes kvalitativa intervjuer där intervjuer bestod av 

livshistorier. Båda forskningarna ägde rum i Sverige under 90-talet. Resultaten från de båda 

forskningarna visade på att familjen från ursprung har en central roll som socialt stöd för 

kvinnan under utträdesprocessen. Enligt kvinnornas berättelser var mammor, mor- och 

farföräldrar och systrar de som var det huvudsakliga stödet, både emotionellt och materiellt. 

Forskningarna fann också att många av de personer som var direkt kritiska till kvinnans 

livsstil och drogmissbruk var medlemmar i kvinnans ursprungsfamilj, mestadels systrar och 

bröder. Resultatet visade en viss bredd i hur stödet kunde se ut då några av barnen också var 

kritiska och försökte uppmuntra sin mamma att sluta använda droger och inom det sociala 

nätverket var vissa närstående mycket hjälpsamma och andra var bara kritiska. Drogmissbruk 

tenderar att dela in en persons sociala nätverk i olika delar, där de är både stöd för den 

missbrukande och samtidigt kritiska. Något som kom att ses som viktigt för kvinnorna som 

utträder från sitt missbruk var att ha ett kognitivt stöd i form av information, praktiska råd och 

att förstärka deras känsla av vad de är bra på. Relationen mellan den professionella och 

drogmissbrukaren sågs som något viktigt då det utvecklades till en kontakt mellan två 

individer, detta var av stor betydelse för kvinnorna. De här forskningarna visar att kvinnor 

med drogmissbruk har ett speciellt behov av socialt stöd när de ska utträda från missbruket. 

Stigman hos drogmissbrukare bidrar till låg självkänsla och känslor av skam och skuld. 

Forskningen fann att kvinnorna är i speciellt behov av stöd i de påbörjande faserna av 
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utträdandet då de tenderar att visa sig själva så som andra ser dem (Trulsson & Hedin 2004: 

145-155).  

 

Likaså har Danielle Scarscelli (2006) i sin forskning studerat drogberoende och hur de tagit 

sig ur sitt missbruk, hon har tittat på två olika grupper av före detta drogmissbrukare. Den ena 

gruppen har hjälpt sig själva ur sitt missbruk och den andra gruppen har fått hjälp av 

behandling ur sitt missbruk. Syftet med forskningen var att se om det fanns skillnader hos 

dessa två grupper när det kommer till självdefinition och livsstil och om sådana skillnader i 

sådant fall kan tillskrivas till interaktion med behandling. Det forskaren ställer frågor om är; 

hur lyckas drogmissbrukaren att sluta med droger definitivt utan att vända sig till behandling? 

Skiljer dessa villkor personerna som inte gått någon behandling från dem som vänt sig till 

behandling? 41 individer intervjuades till forskningen, 21 av dem hade utträtt från sitt 

drogmissbruk utan behandling. Resultatet av forskningen visade att vissa drogmissbrukare var 

benägna att sluta själva med användningen av heroin utan att vända sig till drogbehandling, 

medan andra valde att vända sig till drogbehandling. Forskningen visade att det kan vara på 

detta sätt på grund av olika faktorer, då individer kan reagera på olika sätt till samma 

stressfulla sak i livet. Detta beror på att de har olika sociala kapital och olika kapacitet till att 

fungera men också för att olika former av sociala reaktioner som upplevs kan leda dem till att 

definiera sin situation olika och därmed reagerar de olika på de omständigheter och 

svårigheter som de möter. En skillnad mellan de två olika grupperna visades i att de som hade 

gått behandling för sitt drogmissbruk tenderade att se sig själva som sårbara personer, mer än 

de som inte gått behandling. De som inte gått någon behandling hade mer distanserat sig 

själva från att bli identifierade som ”före detta missbrukare”, medan de som gått behandling 

lade mer vikt vid den tidigare rollen som sjuk och såg sig själva därmed som mer sårbara och 

osäkra (Scarscelli 2006: 237-261).   

 

5.5 Sammanfattning av forskning 
 

Svårigheterna som framkom med sökandet av tidigare forskning var att vi var ute efter 

individernas upplevelse om vägen ut ur ett drogmissbruk. Den typen av forskning har varit 

svår att finna.  Det resulterade i att vi istället fokuserat på tre olika teman från den forskning 

som vi funnit relevant i relation till vår studie. Det första området tar upp riskfaktorerna som 

kan leda till att man hamnar i ett drogmissbruk. I forskningen om olika riskfaktorer framkom 

det att den största riskfaktorn var ungdomarnas attityd kring alkohol, droger och restriktioner. 

Nästan lika stor var tillgängligheten till alkohol och droger, speciellt i de fall då föräldrar 

erbjuder alkohol till sina barn. Även grupptrycket visade sig ha stor inverkan. Forskningar har 

också genomförts i syfte att undersöka relationen mellan mening i livet och droganvändning. 

Det framkom i forskningen att de som använde droger i större omfattning saknade mening 

och mål i livet. De kände sig likgiltiga, uttråkade och saknade syfte med livet till skillnad från 

de drogfria feltagarna i studien. 

 

Det andra temat berör motivation och inställning till behandling. Forskningen undersökte 

vikten av motivation till behandling och vilka orsaker som bidrar till att man ställer sig positiv 

till behandling. När både den interna motivationen och externa påtryckningen är hög visade 

det sig att det var det mer troligt att man också var mer öppen och motiverad inför behandling. 

Detta för att man fått upp ögonen över sitt beteende och hur detta påverkar både sig själv och 

andra i omgivningen. Forskning visade även att socialt stöd var viktigt när det kommer till 

motivation inför behandling och erkännande av problem. Forskning visade att vissa personer 

avsagt sig behandling eller hoppat av påbörjad behandling på grund av den stigmatiserade 
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identitet de tilldelas som drogmissbrukare. De upplevde att den stigmatiserade bilden av att 

vara knarkare inte passade in på sig själva och valde därför att avstå behandling. Forskningen 

visade på att personerna upplevde att drogbehandlingen själv var stigmatiserande och att deras 

egna personligheter blev befläckade av associationer med knarkaridentitet.  

 

Det tredje temat fokuseras kring förändringsprocessen där det framkommer i den tidigare 

forskningen att socialt kapital har visat sig vara en viktig del i tillfrisknandet. På grund av att 

individer har olika sociala kapital och olika kapacitet reagerar man olika på samma händelse i 

livet. Det är därför av stor vikt att man har rätt förutsättningar för att bygga upp rätt sociala 

kontakter som stödjer tillfrisknandet och inte enbart bygger sociala kontakter med andra 

missbrukare.  

 

Forskningen om förändringsprocesser visade att ett centralt tema inom de interna faktorerna 

är den egna viljan/insikten om behov till förändring. I de flesta fall handlade det om en inre 

vändpunkt ofta till följd av en lång destruktiv period inom drogmissbruket, men för andra 

kom vändpunkten i samband med andra faktorer. Det sociala stöd individen har runt omkring 

sig är av stor vikt i förändringsprocessen, och då främst familjen. Forskningen visade att 

kvinnor med drogmissbruk hade ett speciellt behov av socialt stöd i de påbörjade faserna av 

utträdandet. Orsaken till det är att kvinnorna i större omfattning i inledningsfasen har en låg 

självkänsla, och känslor av skam och skuld.  Motivationen till en förändring handlade även 

om rädsla för att förlora sitt arbete och en rädsla för att bli bostadslös. Det förekom också att 

förändringen handlade om yttre omständigheter, risken att få ett LVM (lag om vård av 

missbrukare) eller att hamna i fängelse.  De framgångsfaktorer som framkom i forskningen 

som visat sig hjälpa till på vägen var att den egna viljan var avgörande. Individerna hade lärt 

känna sig själv, visste vad de mådde bra av och hur man ska agera för att fortsätta må så. 

Personerna upplevde att de har fått nya och bättre relationer sedan dem genomgått 

behandlingen samt att man brutit relationen från gamla vänner och kriminalitet. I forskningen 

framkom det att deltagande på AA-möten och NA-möten utförde en viktig del i framgången 

till ett drogfritt liv. Forskning visade dock även på motsatsen, då det framkom att en stor del 

av NA och AA-deltagarna har kvarvarande abstinens och sug efter droger efter två år till 

skillnad från patienter som inte deltagit på möten. 

 

Den tidigare forskningen har handlat om riskfaktorer, motivation och inställning till 

behandling samt förändringsprocesser och framgångsfaktorer när det kommer till att ta sig ut 

ur ett drogmissbruk. Det vi i vår studie ville få en djupare förståelse i var hur vägen ut ur 

drogmissbruk kunde se ut och upplevas för olika individer. Forskning som handlade om 

individers upplevelser av vägen ut var desto svårare att hitta. Därmed vill vi med denna studie 

bidra till en början av en fördjupad förståelse i hur individer upplever resan och vi anser att 

det behöver belysas ännu mer med fortsatt forskning.  

 

6 Teoretisk referensram 
 

Vi valde att använda oss av Howard. S Becker och Helen Rose Fuchs Ebaugh som teoretisk 

referensram. Beckers teori handlar om avvikande identitet och hur man blir tilldelad den 

identiteten. Vi tyckte att Beckers teori var relevant för vår studie då han tar upp mycket om 

hur man bryter regler i en grupp och blir stämplad som avvikare. Men man kan vara ”normal” 

i en annan grupp då man gör samma sak. Som drogmissbrukare bryter man mot samhällets 

regler och blir därmed en avvikare medan man bland andra missbrukare kan ses som normal 
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och som en i gruppen. Vägen ut ur missbruket gör att man behöver vända på detta och då blir 

man en avvikare i den före detta gruppen och träder in i en ny roll i samhället. Ebaugh har en 

teori om att träda in i rollen som en ”före detta” och hur vägen ut ur en tidigare roll kan se ut. 

Hon menar att oavsett vilken roll man träder ut ur så ser vägen likadan ut. På grund av att vi 

fokuserar på vägen ut ur drogmissbruk ser vi hennes teori som relevant då hon söker skapa en 

generell teori om processen till en roll som ”före detta”. 

 

6.1 Avvikande identitet 
 

Becker menar att vi är medlemmar i olika sociala grupper och i grupper finns det specifika 

regler att förhålla sig till.  Sociala regler definierar sedan vad som är ”rätt” beteende och 

respektive ”felaktigt”. Vi är medlemmar i fler olika grupper utifrån ålder, kön, klass, yrke, 

etniska, kultur osv. Att följa reglerna i en grupp och att det anses som okej av de andra i 

gruppen kan ha motsatt effekt i en annan grupp menar Becker(Becker, 2006: 25-27). Bryter 

man mot regler en grupp har ses man som en avvikare inom den gruppen, en gruppmedlem 

som avviker är den som står för det ”onormala”(Becker 2006: 17). Har man blivit utpekad 

som en avvikare och sedan väljer att vända tillbaka och åter igen följa de regler som förväntas 

av en så kan man få bli medlem igen. Väljer man dock att fortsätta att avvika så tilldelas man 

en avvikaridentitet.  Becker menar att man då betraktas som en person som man inte längre 

kan lita på (Becker 2006: 42-43). 

 

Becker menar att vikten av en avvikelse varierar starkt. Avvikelsen är ingen egenskap hos 

själva beteendet utan huruvida en handling är avvikande beror på hur omgivningen reagerar 

på den. Det är först när en avvikande handling pekas ut som sådan som det är en. Becker 

anser också att det avvikande kan vara ok så länge det inte avslöjas som avvikande. En så 

kallad hemlig avvikare är någon som har avvikit men inte pekats ut som en avvikare. (Becker 

2006: 24-26). Becker tar också upp de som faktiskt pekas ut som avvikare och har avvikit och 

kallar dem för rent avvikande.  De som upplevs som normala och följer reglerna benämner 

Becker som konformt. Sist finns det de personer som Becker kallar falskt anklagad, det är de 

personer som är falskt anklagade, andra personer i deras omgivning tror att dem har begått en 

avvikande handling fast dem inte har det. Becker menar också att vem som begår den 

avvikande handlingen också är av betydelse och även vem som tagit skada av den. Man är 

medlem i inte bara en grupp och vad som kan stämma överens i en sådan kan anses som 

avvikande i en annan menar Becker (Becker 2006: 25-32). 

 

Becker skriver om att sociala regler definierar vilket beteende vi kan använda oss av. Alla 

grupper har sociala regler som medlemmar i gruppen måste följa för att inte ses som avvikare. 

Alla grupper har sina egna regler som är anpassade efter just den gruppen (Becker 2006: 17). 

Om en person avviker behöver det inte vara en medveten handling, om man inte känner till 

andra gruppers regler är det lätt att göra en överträdelse menar Becker. När någon avviker så 

tilldelas den personen en avvikarstatus och ses då inte längre som en moralisk människa 

(Becker 2006: 35-42). Becker nämner också i sin text vikten av att vidmakthålla regler och för 

att göra det måste man straffa den avvikande. För att avvikelser ska komma till andras 

kännedom så finns det bevakning, exempel på det är videoövervakning eller media. När en 

överträdelse har blivit allmänt känd så kan den inte förnekas, man blir då stämplad som 

avvikare. Becker skriver att det finns problem med att inte offentliggöra avvikarna, han menar 

att i dag så lägger vi oss inte i angelägenheter som inte är våra. Det gör att de värsta 
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lagöverträdarna kan vara så kallade hemliga avvikare, de gör stora avvikande handlingar men 

avslöjas aldrig (Becker 2006: 107-108). 

 

Becker menar att det finns vissa risker med att bli stämplad som en avvikare just därför att 

man blir betecknad som avvikare. Det bidrar till att det finns förväntningar på den avvikande i 

mötet med andra, att den avvikande personen agerar utifrån det avvikande beteendet. Hur man 

är som person i övrigt får ingen relevans, det avvikande beteendet blir det dominerande 

(Becker 2006: 40). När man stämplas som avvikare får man en ny status och behandlas efter 

den nya statusen. Om man har tilldelats en avvikaridentitet så kan det lätt leda till att personen 

ses som avvikande i flera sammanhang, man förväntas att avvika även inom flera områden 

eller i flera situationer. (Becker 2006: 39-40). Huruvida en handling är en avvikelse beror på 

hur andra reagerar på den. Becker menar att även om man uppmärksammar en handling som 

avvikande så behöver man inte peka ut den om man inte har något personligt intresse av att få 

personen i fråga utpekad som en avvikare(Becker 2006: 108). 

 

 

6.2 Inträde i en roll som ”före detta” 
 

Helen Rose Fuchs Ebaugh (1988) har skrivit en bok som handlar om att träda ut från olika 

roller och att bli en ”före detta”. Det kan vara allt från att vara gift till att vara skild och från 

att vara alkoholist till att vara nykter alkoholist. Ebaugh menar att oavsett vilken roll man ska 

träda ut ur finns det underliggande likheter och variabler som gör utträdandet definierbart som 

en social process. Ebaugh har själv trätt ur en roll som nunna till att idag vara fru och mamma. 

Hon har sett likheter mellan alla former av rollutträdanden genom sitt liv, där av kommer 

hennes vilja till att skapa denna teori. Något som alla ”före detta” har gemensamt är att de en 

gång identifierade sig med en social roll som de inte längre har. Något som också 

karakteriserar en ”före detta” är att den har genomgått en process av lösgöring och 

avidentifiering från den tidigare rollen. Lösgöring är en process där man drar sig undan från 

de normativa förväntningarna som associeras med en roll. Individen drar sig undan dessa 

normer som de inte längre accepterar som relevanta. Lösgöring är en gemensam process 

mellan individen och de personer som ingår i omgivningen av denna roll. När individen börjat 

dra sig undan från de sociala förväntningarna och associationer som ingår i rollen, brukar de 

också dra sig undan från den utträdande individen både emotionellt och fysiskt. Lösgöring 

leder till avidentifiering på så sätt att individer som drar sig undan från de sociala 

förväntningarna i en given roll, börjar skifta sina identiteter åt ett nytt håll och börjar därmed 

tänka på sig själva som någon annan än människan de var i den tidiga rollen. En annan aspekt 

som karakteriserar en ”före detta roll” är bilden samhället har av före detta roller. Människor i 

samhället är medvetna om före detta statusar och placerar individer i en social struktur som 

inte bara har med den nuvarande rollen utan hur individen också brukade vara. Individer som 

är ”före detta” måste kontinuerligt hantera samhällets reaktioner på att de en gång varit del i 

en annan roll. 

 

Ebaugh (1988) skriver också att rollutträdande, precis som inträde i en roll, är nära relaterat 

med självidentitet eftersom rollerna en individ spelar i samhället blir en del av en individs 

självdefinition. Personlig identitet formas genom internaliseringen av rollförväntningar samt 

reaktioner från omgivningen. Varje gång en individ träder in eller träder ut ur en roll är alltså 

självidentiteten hotad då den hela tiden måste stabiliseras och säkras både för omgivningen 

och för sig själv. Ebaugh skriver vidare att rollutträdelse är en process som sker över tid, 
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väldigt sällan händer det som ett resultat av ett plötsligt beslut. Istället sker det över en 

tidsperiod och har ofta sitt ursprung innan individen är fullt medveten om vad som händer 

eller var händelser och beslut leder. Med tiden, ibland efter år men ofta efter dagar eller 

veckor, börjar individen bli medveten om vad som händer och börjar agera mer självmedvetet 

och avsiktligt.  

 

Ebaugh (1988) skriver att vägen ut ur en roll kan ses som en process som är indelad i fyra 

olika skeenden. Det första skeendet ”tvivel”, är att man börjar känna tvivel inför sin 

nuvarande roll och insikten i att saker inte är vad de verkade vara. Även om individen har 

varit missnöjd med något tidigare i sin roll så är det när tvivel blir medvetna av individen som 

den börjar omtolka betydelser och normativa förväntningar som finns i rollen. Ofta utlöses 

känslor och tvivel i samband med förändringar i ens liv och de blir den utlösande faktorn till 

att man vill förändra sitt liv. Något som också stärker individen att vilja gå vidare bort från sin 

roll är när signifikanta andra visar negativitet till den roll individen befinner sig i. Det gör att 

individen börjar väga för- och nackdelar av den nuvarande rollen. Ebaugh menar att det finns 

fler olika faktorer som spelar in hur lång denna tvivelprocess pågår innan individen går in i 

nästa skeende. Faktorerna är; hur medveten individen är om sitt missnöje i rollen, i vilken 

grad individen känner att den har kontroll över att träda ut ur rollen samt om individen är en 

del i någon grupp som gör/har gjort utträde. Om individen är väldigt missnöjd med sin roll, 

känner sig trygg med att träda ut samt har några med sig så går man fort över i nästa skeende.  

 

I andra skeendet börjar men söka efter alternativ, detta är främst en jämförelseprocess där  

alternativa roller blir utvärderade och jämförda med för- och nackdelar med den nuvarande 

rollen. Även i den här fasen finns det fler faktorer som spelar in hur länge man stannar till 

innan man går vidare, menar Ebaugh. De faktorerna är; om det går att vända om, grad av 

institutionalisering, status som ett ensamt utträdande eller del i en grupp samt grad av 

medvetenhet av den pågående processen. I detta skeende är omgivningen och dess reaktioner 

också viktiga, negativ respons kan leda till att man söker uppmuntran på annat håll och 

avbryter eller försenar en förändring. Rollutträdelse från alkoholist till nykter alkoholist eller 

drogmissbrukare till före detta drogmissbrukare ses av samhället som ”den rätta vägen att gå”, 

behandling är ett steg till en positiv rollförändring. Alla roller har inte den effekten, 

exempelvis skilsmässa, mamma utan vårdnad av barn, transsexuella och så vidare. 

 

Nästa skeende, efter att man vägt alternativ klart, är att nå en vändpunkt. Detta skeende kan 

göra att man bestämmer sig definitivt för att bryta med rollen. Vändpunkter kan vara av olika 

slag; specifika (ofta traumatiska händelser), situationer som händer igen och igen så känslan 

kommer att det var pricken över i, tidrelaterade faktorer, händelser som gav individen ursäkt 

eller motivering till att träda ut samt antingen/eller situationer där ett beslut att inte träda ut 

hade fått allvarliga konsekvenser. Många upplever en dramatisk och plötslig vändpunkt som 

gör att det blir en tydlig övergång till ett nytt skede i livssituationen. Ofta följs beslutet av en 

åtgärd som påvisar att man menar allvar med att förändra livssituationen. Något som händer 

hos många av de som träder ut ur rollen, när de väl har trätt ur, är att de känner sig som i ett 

vakuum och många har känslan av att vara i luften och rotlösa.  

 

Det sista och fjärde skeendet i utträdelseprocessen skriver Ebaugh är att anpassa sig till sin  

”före detta” roll. En person som är i processen där den ska stabilisera sig i en ny roll kämpar 

med att bli emotionellt distanserad från självperceptionen och normativa förväntningar från 

den tidigare rollen. Samtidigt förväntar sig människor i samhället särskilda rollbeteenden 

baserade på den tidigare identiteten. Ett viktigt moment i att träda ut ur en roll är när familj, 

vänner och kollegor börjar tänka på personen som någonting annat än en ”före detta”. Ebaugh 
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betonar att en av de viktigaste dynamikerna i att vara en ”före detta” och att röra sig mot en 

före detta roll är de sociala reaktionerna av andra människor. Då en före detta presenterar 

indikationer på att han eller hon inte längre är i den rollen som han eller hon tidigare 

associerades med börjar människor agera annorlunda mot individen än de gjorde innan 

utträdet. Det är vanligt för nyktra alkoholister att associeras primärt med andra nyktra 

alkoholister, detta för att undvika både de sociala reaktionerna mot deras före detta 

alkoholism samt de frestelser samhället kanske erbjuder i termer av alkoholmiljö. 

 

De justeringar som associeras till en rollutträdelse involverar även förändringar i individens 

vänskapskrets. Det är väldigt sällan ”före detta” upplever en utträdelse utan någon förändring 

i vilka människor de värderar och associerar som vänner. Den mest dramatiska förändringen 

kan vara den hos före detta alkoholister som tenderar att skifta från vänner som är alkoholister 

till vänner som är före detta alkoholister, ofta är det då medlemmar i Anonyma Alkoholister 

(AA). 

 

6.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

Becker behandlar vägen in i ett utanförskap som i korthet går ut på att genom att man ägnar 

sig åt en avvikande handling i detta fall drogmissbruk, stämplas man som utanförstående. Han 

menar att det är samhällets normer och de specifika regler som finns att förhålla sig till som 

skapar avvikaren. Vi är medlemmar i olika sociala grupper och var grupp har sina specifika 

reglera att förhålla sig till. Vad som är en regel i en grupp kan ses som ett avvikande beteende 

i en annan.  Följer man inte normerna så anses man inte längre ha någon moral och man är en 

person som man inte längre kan lita på. Becker menar alltså att det är det traditionella 

samhället som stämplar individerna och även försvårar ett utträdande ur avvikarkaraktären. 

Även Ebaugh menar att människor i samhället är medvetna om före detta statusar som gör att 

de placerar individen i en social struktur som även baseras på hur individen brukade vara, inte 

enbart den nuvarande rollen. Individen måste därför kontinuerligt hantera samhällets 

reaktioner på att de en gång varit i en annan roll.  Ebaugh menar att träda ut från olika roller 

och att bli en ”före detta” är en social process samt att ett rollutträdande kan ses som en 

process som är indelad i fyra olika skeenden. Den första är att man känner tvivel, att man 

börjar känna tvivel inför sin nuvarande identitet. Den andra är sökandet efter andra alternativ, 

man jämför alternativa roller med den nuvarande rollen. Nästa process är att nå en vändpunkt, 

det kan vara av specifika slag till exempel en traumatisk händelse, det kan leda till att man vill 

förändra sitt liv. Den fjärde och sista processen är att anpassa sig till sin ”före detta” roll. En 

av de viktigaste dynamikerna i detta skeende är de sociala reaktionerna från andra människor. 

Då en ”före detta” indikerar på att han eller hon inte längre är i den tidigare rollen som han 

eller hon tidigare associerades med börjar människor agera annorlunda mot individen än de 

gjorde innan utträdandet. I vår studie kan vi relatera till Becker och Ebaughs teorier kring 

avvikande beteende och att träda ur en roll då vi fokuserar oss på vägen ut ur ett 

drogmissbruk. Det är för individerna en stor förändring som påverkar dem på så sätt att de får 

en förändrad syn på sig själv samt att de möts av nya sociala reaktioner från personer i deras 

omgivning. 

7 Metod  
 

Studien bygger på kvalitativ forskning för att öka förståelsen och få en fördjupning i det som 

studeras. Den kvalitativa forskningen vill åt individens upplevelser, åsikter och uppfattningar 
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av den sociala verkligheten. Styrkan i kvalitativ forskning ligger i att tillåta mänskliga 

erfarenheter och insikter komma till tals och därefter kan det genereras till en ny förståelse 

(Fejes & Thornberg, 2009: 18-20). Då underlaget i denna studie är intervjupersonernas egna 

upplevelser om ett fenomen anser vi att studien har tillförlitlighet, då vi har varit noggranna 

vid inläsningen av materialet. Intervjupersonernas upplevelser har stått i fokus och det är dem 

som genomsyrat resultatet, det visar även på att studien har validitet då vi studerat det vi 

avsåg studera – individernas upplevelser om vägen ut ur drogmissbruk.  

 

7.1 Hermeneutik 
 

Syftet med studien var att vi främst ville öka läsarens och vår egen förståelse av hur tidigare 

missbrukare upplever sin väg ut ur ett missbruk, därför föll valet av metod på hermeneutik. 

Tolkning av handling är något vi studerade och vi ville veta vad som hänt och hur individerna 

har hanterat situationen. En av hermeneutikens viktigaste uppgift är traditionsförmedling där 

olika förståelsehorisonter ska mötas och förenas. Hermeneutiken gav oss utrymme att tolka 

insamlingsmaterialet samt se på resan ut ur ett drogmissbruk så som det upplevts av 

individerna och på så sätt kunna förklara och förstå de olika utsagor som växt fram från 

materialet, därför har valet fallit på hermeneutiken.  

 

Ödman menar att vi ständigt måste namnge vår verklighet för att förstå den, det görs genom 

språket och det är i det språkliga sammanhanget som det hermeneutiska kunskapsintresset har 

sin viktigaste uppgift. Hermeneutiska metodens främsta kunskapsform är tolkning. 

Meningssammanhang och innebörder förmedlas och förstås främst genom språklig tolkning. 

Hermes var också tjuvarnas gud och inom hermeneutiken kan man säga att man stjäl andra 

människor tankar genom att tolka dem, så länge man inte vantolkar eller övertolkar dem, eller 

på något sätt tolkar så det bringar skada för dem så ses det som legitimt inom hermeneutiken. 

Den som tolkas bör få möjlighet att ta del av tolkningarna med forskaren, ett etiskt krav som 

dock inte alltid kan tillgodoses menar Ödman (Ödman 2004: 72-73). 

 

Språket har en stor roll inom hermeneutiken och enligt Gadamer ska man inte bara se ord som 

tecken utan som att orden redan har betydelse innan vi kommer i kontakt med dem. Man ser 

alltså språket som något existentiellt då det är genom språket vi har en värld och den skapas 

hela tiden eftersom allt kan avslöjas och tolkas. När man som hermeneutiker ska tolka en text 

är det viktigt att man har en öppenhet för att något ska hända, lyssna sig fram till något. Man 

ska inte försöka förstå den intellektuellt utan man ska låta en värld öppna sig (Ödman 2007: 

29-30). 

 

Den hermeneutiska processen baseras på fyra huvudmoment, tolkning, förståelse, 

förförståelse och förklaring. Det första momentet är tolkning, genom tolkningen lägger man ut 

sin förståelse inför sig själv och andra. Det andra momentet är förståelse, Ödman menar att 

förståelse endast kan definieras genom synonymer, en synonym till förståelse är insikt. När 

man finner lösningen på en människas gåta eller på ett föremål och plötsligt uppfattar vad 

man ser, då har man uppnått en förståelse i en insikt. Ödman talar även om hermeneutisk 

förståelse, när man förstår på en djupare nivå så att ens existens och livsstil berörs och 

förändras av förståelsen.  Förförståelsen är grunden och förutsättningen för att man riktigt ska 

kunna förstå någonting ”vi kan inte förstå utan att ha förstått”. Ens egna erfarenheter, 

lärdomar, känslor och upplevelser ingår i förståelsen och därför är aldrig förståelsen neutral, 

den har alltid en riktning. Därför kan den ses som både en tillgång och hinder när man 

försöker förstå en människa, en företeelse eller andra tolkningsobjekt. Hermeneutiken 
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erkänner att vi aldrig helt kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten. Istället 

så menar hermeneutiken att vi tolkar och förstår alltid genom att vi är historiska varelser. Vi 

bör läsa mycket och ta del av andras erfarenheter och arbeten, samla in material och data, men 

vi kommer aldrig i en position utanför våra liv, tidigare uppfattningar och bemödanden 

(Ödman 2007: 14-15). Det fjärde momentet är förklaring. Tolkningar bygger ofta på 

förklaringar eller innehåller dem, det hänger ihop med att man måste förklara för att förstå 

och förstå för att kunna förklara. Förklaringar inom hermeneutiken handlar ofta om 

förklaringar av ett föremåls eller en handlings ändamål, att klargöra någonting (Ödman 2004: 

74-76).  

 

Hermeneutikens grundtankar bygger på att vår existens är sammanlänkad med en förmåga att 

förstå och tolka. Genom detta kan vi göra ting och deras vara synliga för oss. Vår förståelse är 

grunden för vårt tolkande och dessa två samarbetar hela tiden. Heidegger menar att när vi 

tolkar så ger vi en mening till det vi redan har förstått, när vi förstår något så ser vi något i 

världen som någonting och sedan tolkar vi det. Tolkning och förståelse är hela tiden i samspel 

i språket då vi många gånger uttrycker tolkningar genom språket och vår förståelse genom 

tankegångar som också tillhör språket. Tolkning kan aldrig ske förutsättningslöst utan vi har 

alltid en förförståelse av det vi tolkar, vi tolkar alltså något som vi redan har förstått (Ödman 

2007: 25-26).  

 

7.2 Beskrivning av analysprocessen 
 

Detta arbete utfördes i enlighet med den hermeneutiska spiralen. Hermeneutiken bygger på att 

kunna tolka och tyda olika sorts tecken. Att tolka är att ange betydelser och för att kunna 

avgöra vilka som är väsentliga och inte så krävs någon form av förförståelse medan man 

analyserer insamlad data. (Ödman, 2007, s.13). Det är därför viktigt med rörligheten och 

dynamiken mellan tolkning och förståelse, de tillsammans utgör en process för att få en 

djupare och ökad förståelse. Genom denna process mellan del och helhet förändras den egna 

förförståelsen som också gradvis nyanseras, vilket i sin tur leder till nya utgångspunkter och 

en ny tolkning träder fram. Den grundas på att det finns ett växelspel mellan helhet och delar. 

För att uppnå denna dialektik fordras en öppenhet från forskaren, att den tidigare förförståelse 

kan förändras beroende på vad materialet berättar. (Ödman, 2004, s. 77-79).  Eftersom 

förförståelsen är en viktig del i valet av hermeneutik är det viktigt att beskriva och tydliggöra 

den egna förförståelsen och att forskaren har en medvetenhet om denna genom hela 

arbetsprocessen. 

 

Tolkningsprocessen började med att vi läste igenom intervju för intervju så noga som möjligt 

för att få en fördjupad insikt i materialet och dess delar. Därmed började vi skaffa oss en 

uppfattning om olika delar som sedan blev till ett större sammanhang (Ödman 2007: 98).  

När vi tolkade våra intervjuer gjorde vi det i enlighet med Ödman(2004:83), då han beskriver 

två steg att göra detta på. Den ena är inom textlig tolkning där de olika delarna i en intervju 

relateras till varandra. Den andra tolkningen är kontextuell tolkning där en intervju relateras 

till andra intervjuer och får betydelse i relation till dem. Likt ett pussel ska forskaren, genom 

att titta på delarna, försöka se helheten. Hela tiden pendlade vi mellan de olika intervjuerna 

för att se om vi kunde få ihop någon helhetsbild av deras upplevelser, men även olikheter var 

av intresse för oss. Det innebär att vi som forskare måste se våra kunskapsbrister och att våra 

frågor till texten kan förändra oss genom svaret den ger. Men också så gäller det att finna 

vilka frågor som materialet stället till oss, det vi undersöker är frågor till oss som vi försöker 
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svara på genom tolkningen. Med den här processen blir delarna klarare och klarare och till 

slut ger den också en klarare helhetsbild av fenomenet (Ödman, 2007:106) 

 

7.3 Urval 
 

För att kunna besvara vår frågeställning om hur tidigare missbrukare upplever sin väg ut ur 

sitt missbruk och hur vägen kan se ut genomförde vi intervjuer med personer som satt med 

mycket information kring ämnet, hade personliga erfarenheter och upplevelser kring missbruk 

samt att de idag är drogfria. Studien fick en blandad form av urvalsmetod. Det första urvalet 

hade vi redan till hands då vi båda två kände personer med en historia som drogmissbrukare, 

ett så kallat bekvämlighetsurval. Genom dessa personer fick vi sedan tillgång till fler personer 

att intervjua och genom dem ännu fler, det blev ett så kallat snöbollsurval. Vi deltog även på 

ett NA-möte där en person kom fram till oss och frågade vad vi gjorde och visade sitt intresse 

att delta i studien, det blev då ett urval genom slumpen.  Som urvalskriterier använde vi oss av 

kön, ålder, erfarenhet samt livssituation. Hur man upplever sin väg ut ur ett missbruk kan 

skilja sig mellan män och kvinnor och därför var det av relevans att ha med både män och 

kvinnor i undersökningen för att göra undersökningen så bred som möjligt. Vi utförde 10 

intervjuer med tidigare missbrukare och hade ett ålderspann på 24-65 år för att få maximal 

variation samt olika livssituationer trots studiens ringa omfattning. 5 var män och 5 var 

kvinnor.  

 

7.4 Intervjupersonerna och etiska överväganden 
 

Intervjupersonerna kontaktades via telefon där vi frågade ifall de var intresserade av att delta i 

vår studie och därefter bestämdes det tid och plats. Intervjupersonerna fick själva bestämma 

var de ville att intervjun skulle äga rum, det för att de skulle känna sig så bekväma som 

möjligt inför att berätta om sitt tidigare missbruk för oss. Det resulterade i att sju av 

intervjuerna skedde hemma hos intervjupersonerna två av intervjuerna skedde hemma hos 

någon av oss och en intervju skedde på ett café. Vid den första kontakten med våra 

intervjupersoner informerade vi om studiens syfte samt att medverka var helt anonymt. För att 

göra intervjutillfällena så bekväma och avslappnande som möjligt bjöd vi på fikabröd och 

försökte till en början ha ett vanligt samtal om allt möjligt. Detta för att personerna vi inte 

kände innan skulle bli bekväma med situationen och lära känna oss litegrann för att kunna 

öppna sig så mycket som möjligt i intervjuerna. Vi har valt att göra en beskrivning av 

intervjupersonerna var och en för sig där vi beskriver ålder, kön samt hur deras väg ut ur 

missbruket har sett ut i korthet. Det kan göra att anonymiteten hotas då en del personer som 

läser studien kanske känner igen vem det kan vara som vi beskriver. Detta anser vi att vi har 

tagit i beaktning då vi har informerat varje intervjuperson att de är anonyma i studien, men att 

vi lyfter deras ålder och kön. De i sin tur har varit bestämda när de sagt till oss att det inte 

spelar någon roll om de är anonyma eller inte och att det inte gör dem något om personer vet 

vilka de är då de är öppna med sitt tidigare missbruk. Detta gjorde att vi inte såg problem i att 

lyfta fram dessa personer var och en. 

 

Inför varje intervju informerades återigen intervjupersonerna om att de var helt anonyma. Det 

vi även upplyste dem om var att intervjuerna spelades in på telefon för att vi sedan skulle 

kunna transkribera dem men att dessa sedan raderas på en gång. Information om att de fick 

avbryta sin medverkan i studien när som helst om de inte längre kände sig bekväma med att 

vara med samt att studien inte används i något annat än i studiesyfte lyftes även fram. De 



21 

 

olika krav som humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har framtagit inom 

forskningsetiska principer benämns som; informationskravet, samtyckeskavet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla dessa krav anser vi att är uppfyllda i vår 

studie då de har tagits i beaktning och beskrivs ovan.  

 

 

7.5 Förförståelse 
 

Valet att studera hur vägen kan se ut och hur människor med tidigare missbruk ser på sin väg 

ur sitt missbruk grundades dels på vår egen förförståelse kring ämnet då vi genom åren har 

kommit i kontakt med flera personer som har levt med ett tidigare missbruk och vårt intresse 

har fångats i hur olika deras vägar har sett ut. I början av detta arbete ställde vi oss kritiska till 

vägen ut ur ett missbruk då vi genom vår förförståelse upplevde att de flesta personer som 

missbrukat droger någon gång får återfall. Det behöver nödvändigtvis inte innebära att man 

behöver läggas in på behandlingshem igen utan man kanske istället behöver samtal eller gå på 

NA (Anonyma Narkomaner) möten för att åter hamna på rätt väg.  Vår förförståelse var att 

livet kan komma att påverkas livet ut på grund av de anpassningar man behöver göra. En av 

de anpassningar som vi trodde man behöver göra är att bryta kontakten med sina tidigare 

missbrukarvänner och alla kontakter som associeras med sitt tidigare drogmissbruk. Man 

behöver radera telefonnummer och dylikt till sina tidigare kontakter till droger. Personer som 

har lyckats ta sig ur ett drogmissbruk kan leva på väldigt olika sätt. Somliga behöver göra 

stora anpassningar livet ut medan andra får en stor distans till sitt tidigare missbruk och kan 

nästan uppleva det som ett tidigare liv. Somliga personer som haft ett drogmissbruk kommer 

alltid ha svårt att vistas i miljöer där droger förekommer och man måste ständigt göra 

anpassningar i sitt liv för att få en distans till droger. Vår förförståelse låg även i att om man 

missbrukar droger så kan man heller inte dricka alkohol, det är en av de anpassningarna man 

får göra även om den huvudsakliga problematiken ligger i att man använt droger. 

Tolvstegsprogrammet förespråkar att man inte skall inta några former av droger, det betyder 

alltså även en avhållsamhet från alkohol. Vår förförståelse var att programmet kan ses som 

religiöst på så sätt att man kopplar vissa steg till gud och att man vill uppnå ett andligt 

uppvaknande.  

 

7.6 Datainsamling 
 

Inom hermeneutiken skall man ha en rik datainsamling, dels för att den utgör en fas i 

argumentationen men även för att läsaren skall kunna jämföra forskarens egna tolkningar med 

det insamlade materialet. Data gör också att forskaren förhåller sig nära till 

forskningsområdet. Ett övervägande man ställs inför inom hermeneutiken är hur mycket av 

det insamlade materialet man faktiskt ska redovisa utan att läsbarheten i arbetet blir lidande. 

En alltför bred redovisning kan göra att läsaren tappar intresset för läsningen och forskningen 

(Ödman 2004: 85-86). Genom semistrukturerade intervjuer samlades data in genom 

inspelning på mobiltelefon. Intervjuerna varierade i tid från 20 minuter till 1 ½ timme. 

Intervjuguiden innehöll olika teman så som: bakgrund, första stegen, motivation, möjligheter, 

hjälp och idag. När många intervjuer utförts står man med mycket material att gå igenom. 

Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna. Här ska man inte sortera ut om 

intervjupersonerna har formulerat sig konstigt eller tvekar och så vidare, det kan vara viktigt i 

det senare sammanhanget (Ödman 2004: 82-83). Då vi använde oss av intervjuer i studien 
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kom materialet att bestå av dessa utsagor. Ytterligare material vi samlade in och använde oss 

av var tidigare forskning och teorier som finns på området vi studerade, men intervjuerna låg 

till grund för det vi undersökte då det var intervjupersonernas upplevelser vi ville åt. Något 

som var viktigt var dialogen som vi hade med våra intervjupersoner, där vi var öppna för att ta 

emot vad som sades och kanske därmed förändra vår förförståelse i ämnet. Här var det viktigt 

att vi i samtalet lyssnade och tog intryck av vad personerna sade (Ödman 2004:79).  

 

8 Resultat och Analys 
 

I enlighet med den hermeneutiska spiralen har vi gått från helhet till delar och från delarna till 

helhet i analysprocessen. Efter den första grundliga läsningen av intervjumaterialet kom vi 

fram till en helhet av intervjupersonernas utsagor, en preliminär tolkning av 

intervjupersonernas upplevelser. I nästa steg delade vi in den insamlade datan i teman vi fann 

som centrala nämnare i alla intervjuer. Valda teman fann vi genom att vi läste genom intervju 

för intervju noggrant, alltså varje del för sig. Utifrån delarna växte en ny helhetsbild fram, en 

huvudtolkning, av intervjupersonernas upplevelser om vägen ur ett drogmissbruk. Under 

diskussion kommer vi göra an fördjupad tolkning av resultatet i relation till tidigare forskning 

och teoretiska referensramen. Alla intervjupersoner har tilldelats fiktiva namn då dem är 

anonyma i studien. Vi vill ändå kalla dem vid namn för att det upplevs mer personligt för 

läsaren och det blir mer tydligt att särskilja deras upplevelser kring deras drogmissbruk. 

 

8.1 Intervjupersoner 
 

Emma, 65 år, har haft en missbrukarkarriär av och till från det att hon var 12 år till hon var 52 

år. Hon Blev gravid när hon var 21 år och då var hon drogfri fram till det att hennes dotter 

fyllde 11 år, då började hon ta droger igen. Anledningen till att hon började med droger anser 

hon var på grund av att hennes pappa var alkoholist, vilket ledde till att hon blev emot 

alkohol, istället blev det droger menar hon. När studien gjordes hade hon varit drogfri i 13 år. 

Vändpunkten kom då hon kom till insikt med att det inte längre var roligt att ta droger och 

hon själv såg det som löjligt. Det blev vändpunkten till att förändra sitt liv och hon gjorde då 

ett val att sluta ta droger. Första steget var att hon bad sin arbetsgivare göra slumpmässiga 

urinprov på arbetsplatsen, det begränsade möjligheterna till att ta droger hela tiden till enbart 

fredagar för att proverna inte skulle visa positivt. Det var genom det handlandet hon upplevde 

att hon började ta ansvar för sitt drogmissbruk. Kvinnan har inte genomgått någon behandling 

utan vände sig till NA-möten där hon fortfarande deltar minst en gång i veckan. Genom dessa 

möten kom hon i kontakt med andra personer med samma problem och fick då det stöd hon 

behövde för att hålla sig ifrån droger. Emma beskriver att kombinationen med att hon gjorde 

ett val, att det inte längre fanns något alternativ och stödet från NA-möten har lett till ett idag 

drogfritt liv. 

 

Per, 36 år, missbrukade droger i femton år. Varför han började med droger kan han inte riktigt 

förstå men han kan känna att det fanns en avsaknad av någonting och att han sökte spänning i 

livet. När studien gjordes hade han varit drogfri i 3 ½ år. Vändpunkten och första steget ur sitt 

drogmissbruk kom hand i hand med varandra då han hade varit vaken i 10-11 dagar i streck 

och satte sig drogpåverkad i bilen. Efter en stund fick han bensinstopp och satte sig då och 
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sov på passagerarsidan. Polisen kom och frågade hur det stod till och han trodde då att han 

skulle åka fast, han klarade sig den gången och han kände då att han inte orkade mer och 

valde då att ringa till ett behandlingshem där man använde sig av tolvstegsprogrammet. Per 

berättar att det som hjälper honom att hålla sig drogfri idag är att han är nöjd med sitt liv, sin 

relation till sin familj, sitt förhållande och att han och hans sambo idag väntar barn. 

 

Olle, 34 år, levde med sitt drogmissbruk i 10 år. När studien gjordes hade han varit drogfri i 

10 år. Han menar att anledningen till att han började med droger var att han kände redan som 

barn att någonting fattades. Det fanns en yttre tillfredställelse som inte uppfyllts, tills den 

dagen då han testade droger första gången. Flera händelser ledde fram till vändpunkten men 

främsta anledningen till att han ville förändra sitt liv var att han började ta droger dagligen 

och upplevde att hans liv blev mer och mer ohanterligt. Han klarade inte längre av sitt arbete 

eller skolan, kontakten med familjen blev nästintill obefintlig. Han berättar att han mådde 

väldigt dåligt och att det även var en fysisk påfrestning då han kunde vara vaken väldigt länge 

utan sömn. Han kände att han inte riktigt kunde lita på sig själv längre och beslutade då att 

ringa till ett behandlingshem där tolvstegsprogrammet var den grundläggande 

behandlingsmetoden. Idag håller han sig drogfri genom att umgås med personer som inte tar 

droger. Olle anser att NA-möten är en hjälp för honom att hålla sig drogfri och han går på 

möten 3-4 gånger i månaden. 

 

Samira, 58 år, påbörjade sin drogkarriär när hon var 13 år gammal. Anledningen till att hon 

började med droger beror på sin uppväxt, då hennes far var amfetaminmissbrukare. Vid 16 års 

ålder blev hon gravid och höll upp med drogerna till sonen var 2 år gammal, sedan 

missbrukade hon 6 år. Under 20 år höll hon sig drogfri innan hon hamnade i drogmissbruket 

igen och höll då på i ungefär 3 år. Hon hade då förlorat både man och barn. Vändpunkten blev 

när hon hamnade på behandlingshem mot sin vilja, då nyktrade hon till från att ha varit 

konstant drogpåverkad under flera års tid. Hon fick då perspektiv och tänkte på sina barn och 

att hon inte ville dö, berättar hon, men hon var ändå inte redo, det tog ytterligare ett år innan 

hon kunde ta steget till att förändra sitt liv. Hon genomförde då en tolvstegsbehandling och 

när studien gjordes hade hon varit drogfri i 10 år. Det som hjälper henne att fortsätta ett 

drogfritt liv idag är hennes barn och allt som ingår i livet, att hon idag mår bra. Samira 

beskriver resan ut ur sitt drogmissbruk som befriande.  

 

Sara, 47 år, missbrukade droger från 12 års ålder och höll på med droger i 25 år innan hon tog 

sig ur sitt drogmissbruk. När studien gjordes hade hon varit drogfri i 11 år. Anledningen till 

att hon började med droger anser hon beror på att hennes pappa var alkoholist och kriminell, 

även hennes morfar var alkoholist så hon upplever att hon hade det i generna. Vändpunkten 

kom när Sara satt på Hinseberg och avtjänade ett fängelsestraff. Under de 2 år kvinnan 

avtjänade sitt fängelsestraff var Sara drogfri och mådde väldigt dåligt, berättar hon. När hon 

skulle åka därifrån visste hon att hon inte hade någonstans att bo, hon började då fundera och 

kände att om hon fortsätter så här kommer hon att hamna där igen. Det tog Sara 7 år att våga 

förändra sitt liv och ta första steget. Hon ville ta sig ur sitt drogmissbruk och när hon senare 

satt på Kronoberg så kom NA (Anonyma Narkomaner) dit och höll ett möte, då kom tanken 

att hon kanske skulle prova. Hon fattade då ett beslut och åkte in på ett behandlingshem där 

tolvstegsprogrammet utövades. Idag går Sara fortfarande aktivt på NA-möten som hon ser 

som en hjälp att förbli drogfri. 

 

Urban, 35 år, missbrukade under en period på 18 år innan han kunde ta sig ut ur sitt 

drogmissbruk. Anledningen till att han hamnade i drogmissbruk anser han berodde på att han 

är uppvuxen i en alkoholiserande familj där hans pappa var alkoholist.  För att klara av det 
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som hände i hemmet umgicks han med äldre killar och han började röka hasch. Utifrån det 

utvecklades det sedan till tyngre droger. Vändpunkten och första steget kom i samband med 

varandra då han kom till insikten att han satte mer värde på drogerna än sin egen familj och 

sina egna barn. Han åkte in och ut från fängelse och till sist fick han ett straff för elfte gången 

på 6 år och först då kände han att det fick vara nog. Barnen klargjorde att om det skulle bli 

flera gånger så ville de inte ha någonting mer med honom att göra. Då genomförde han 

behandling i fängelset, där var det tolvstegsbehandling som gällde. Urban hade, när studien 

gjordes, varit drogfri i 4 år. Det som hjälper honom att hålla sig drogfri idag är att hans barn är 

stolta över honom och att människor har återfått förtroende för honom. Det motiverar honom i 

sin behandling idag. När studien gjordes avtjänade han fortfarande sitt fängelsestraff och var 

på behandlingshem som sista steg innan han frigavs. 

 

Isabella, 24 år, missbrukade droger från 15 års ålder till det att hon fyllde 20 år. Hon har idag 

svårt att förstå varför hon hamnade i ett drogmissbruk men menar att hon hela sitt liv haft ett 

dåligt mående. I samband med det hamnade hon i umgängen där droger var förekommande 

och det kan vara orsaken till att hon började med droger tror hon. Första behandlingen gjorde 

hon för att slippa bli tvångsomhändertagen med LVM, men direkt efter hon skrevs ut fortsatte 

hon sitt drogmissbruk. Vändpunkten kom när hon kände att hon inte hade någonting kvar, 

familjen tog avstånd, hon blev vräkt från sin lägenhet, hon fick inga pengar från socialen 

längre så hon fick gå och tigga. Hon hotades på nytt av att få ett LVM och gick återigen 

frivilligt med på behandling men hon hade då en annan inställning än tidigare menar hon. 

Första steget ut ur missbruket blev att slänga sitt gamla SIM-kort med gamla kontakter, det 

gjorde hon på vägen till behandlingshemmet. Det var för henne ett sätt att stänga bakdörren 

till sitt gamla liv. När studien gjordes hade Isabella varit drogfri i 4 år och det var då en 

självklarhet att fortsätta vara drogfri. Det som hjälper henne att hålla sig drogfri idag är livet 

hon byggt upp, hon är idag mamma, har ett arbete och en relation till sin familj. Skulle hon 

börja drogmissbruka igen så skulle det inte finnas något kvar menar hon. 

 

Tomas, 33 år, har haft en missbrukarkarriär i ungefär 16 år. Anledningen till att han hamnade 

i ett drogmissbruk menar han berodde på dåligt mående. Det började redan som barn, att han 

kände ångest men han inte kunde identifiera den. Vändpunkten berättar han kom i samband 

med sin behandling då han för första gången kom i kontakt med tolvstegsprogrammet. När 

studien gjordes hade han varit drogfri i 8 månader. Första steget ut ur sitt missbruk var att han 

erkände sig maktlös inför droger, ett måste för att ändra sitt beteende menar han. Tidigare så 

upprepade han bara samma beteende men förväntade sig annat resultat. Det som hjälper 

Tomas att hålla sig drogfri idag är hans sponsor, att arbeta i stegen och de nya kontakter han 

har idag. De band han har med dem är otroligt starka och genom att dela sina erfarenheter, ha 

tillit och våga visa sig sårbar inför varandra ger honom den kraft han behöver för att hålla sig 

drogfri. 

 

Assar, 38 år, missbrukade droger under en period på 4 år. Han använde droger regelbundet i 

över 12 år men berättar att han under den tiden inte såg det som missbruk för att han ”bara” 

tog i festsammanhang. När studien gjordes hade han varit drogfri i 1 år och 7 månader. 

Anledningen till att han började med droger var hans dåliga självkänsla och dåliga 

självförtroende. Drogerna blev ett sätt att döva känslor som han inte kunde kontrollera menar 

han. Han berättar att han försökt ta första steget ut ur sitt drogmissbruk flera gånger men att 

det aldrig lyckats på egen hand. Vändpunkten blev när han nådde botten och kände att han 

inte skulle klara sig ur sitt drogmissbruk själv. Han försökte hålla sig drogfri på egen hand i 

väntan på behandlingshem och när han varit drogfri i 3 veckor fick han domningar i ansiktet 

och förlamades, till slut svimmade han. Han fick åka akut till sjukhuset och blev sedan inlagd 
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på psykiatriska kliniken. 3 dagar innan han skulle in på behandling berättar han att han var 

självmordsbenägen. Han skrevs ut med medicinering och hade kontakt med psykiatriska 

kliniken 3 gånger om dagen innan han sedan skickades på behandling där 

tolvstegsprogrammet var behandlingsmetod. Det som hjälper Assar att hålla sig drogfri idag 

är att ta en dag i taget och försöka vara positiv. Att försöka aktivera sig och inte isolera sig, att 

umgås med ”rätt” sorts vänner och prata med dem om sina känslor, känslor som han tidigare 

höll inom sig själv hjälper honom också idag. 

 

Yasmin, 23 år, missbrukade droger dagligen under en period på 8 år. Anledningen till att hon 

började missbruka droger var att hon upplevde svårigheter med känslor, droger blev den 

lättaste flyktvägen menar hon. Vändpunkten kom när hon skaffat sig en ny lägenhet och ett 

jobb.  Hon hade börjat bygga upp sitt liv och gick ändå tillbaka till drogmissbruket, då kom 

hon till insikt med att hon hade en drogproblematik och det blev hennes vändpunkt. Första 

steget var att hon valde att gå med i en öppenvårdsbehandling och berätta om sitt 

drogmissbruk för sina närmaste, något hon aldrig tidigare pratat om. Det som hjälper henne 

att hålla sig drogfri idag är att hon använder sig av tolvstegsprogrammet samt att hon vägleder 

andra genom stegen som sponsor. När studien gjordes hade Yasmin varit drogfri i lite över 9 

månader och hon berättar att hon har fått så mycket som hon inte vill riskera.  

 

8.2 Preliminär tolkning 
 

I texten nedan tar vi upp de teman som är utvalda. Vi lyfter fram citat i texten för att stärka 

dem och de teman som växte fram var; missbruk som en känslomässig sjukdom, 

förändringsarbetet, identitet i förändring, behandlingsprocessen och livet idag.  

 

8.2.1 Missbruk som en känslomässig sjukdom 

 

I vår studie framkommer det av intervjupersonerna att missbruket kan ses som en 

känslomässig sjukdom, detta på grund av att känslor har legat till grund för att man började 

missbruka. Vi tar här upp de bakomliggande orsakerna till att intervjupersonerna började med 

droger, att komma till insikt samt de centrala känslor som intervjupersonera upplevt i sin väg 

ut ur drogmissbruk.  

 

Det framkom tre centrala aspekter i de bakomliggande orsakerna till varför intervjupersonerna 

började med droger. Den första aspekten var familjen, den andra var en avsaknad av 

någonting och den tredje aspekten var hantering av känslor. Den första aspekten var relaterat 

till uppväxten och att droger eller alkohol har funnits med under uppväxttiden.  I vår studie 

har den främsta orsaken till att de själva utvecklat ett missbruk varit att pappan i familjen har 

haft problem med alkohol eller droger. Mamman har varit medberoende vilket Sara beskriver 

så här: 

 

 hela tiden blir som ringar på vattnet i det negativa, mamma sökte män som hade 

alkoholproblem liksom hon var van vid eftersom hon hade tagit hand om sin pappa… så 

föds man in i det där då, sen hade jag väl gener  

 

Eftersom missbruket funnits i familjen länge så lever det vidare från generation till 

generation. Det var inget konstigt utan något normalt för dem. Den andra aspekten var att det 

fanns en avsaknad av någonting och man sökte spänning i livet. Drogerna blev som ett 
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substitut för det som saknades i intervjupersonerna liv.   Drogerna fyllde tomrummet som de 

inte kunde specificera och det var anledningen till att de fortsatte. När de tog droger mådde de 

bra och kände inte längre en avsaknad av någonting. Olle berättar om det på det här sättet: 

 

nånting som fattades så där, eh, ja som att det var liksom nånting ja det fanns nåt slags 

behov att nån, svårt att beskriva, nån yttre tillfredsställelse som jag inte hade känt 

uppfyllts fram till första gången då jag testade alkohol eller droger  

 

Man saknade någonting och då fann man det i drogerna. Istället för att bearbeta de 

bakomliggande orsakerna till sitt dåliga psykiska mående var det lättare att ta droger som 

gjorde att man för stunden mådde bra och man kände då inte någon avsaknad.  

 

Den tredje aspekten var att man upplevde svårigheter med att hantera sina känslor. Att 

använda droger var det enklaste sättet att kväva sina känslor. Här kunde intervjupersonerna 

mer beskriva varför de valde drogerna och specificera sitt psykiska mående. De kunde mer 

sätta fingret på vad det för specifika känslor som var jobbiga för dem. Yasmin beskriver hur 

hennes känslor var en bakomliggande orsak till att hon började med droger: 

  

jag har ju varit väldigt väldigt känslomässigt skadad redan som barn och då alltså jag 

kunde ju inte hantera mina känslor och då valde jag den närmsta flyktvägen 

 

På samma sätt beskriver Assar hur hans känslor ledde till att han började med droger:  

 

det var ju min dåliga självkänsla och mitt dåliga självförtroende i grund och botten… 

det var väl en stor anledning att jag behövde döva känslor, jag kunde inte kontrollera 

mina känslor jag hade 

 

Det dåliga psykiska måendet låg till grund för att man ville ta till drogerna som gjorde att man 

för stunden kunde må bra och inte behöva fokusera på något annan då man bara var här och 

nu. När man tar droger försvinner besvären tillfälligt vilket gör att man fortsätter missbruka 

för att slippa hantera de okontrollerade känslorna. Som nämnts i aspekterna ovan så är känslor 

en stor grundsten till att man kommer in i missbruk. Drogmissbruk ses av intervjupersonerna 

som en känslomässig sjukdom just på grund av att man tar till droger för att man inte kan 

hantera sina känslor. Intervjupersonerna lyfter fram problematik med känslor som något 

centralt inom deras missbruk. Emma säger: 

 

de är ju inte drogen som är problemet utan det är ju jag som är problemet, det är ju en 

känslomässig sjukdom de här, man flyr ju från känslor 

  

Här tar vi upp vikten av att komma till insikt då intervjupersonerna har beskrivit i utsagorna 

att de bakomliggande problemen är känslomässiga. Man agerar utifrån de känslorna, drogerna 

i sig är inte problemet. Att komma till den insikten var något personerna behövde göra, det 

kan ses som en enkel handling men kräver mycket energi och känslomässigt arbete för 

personerna. Som vi nämnde i inledningen av arbetet så är det en process som kan variera från 

några veckor till flera år, det stärks också i intervjumaterialet. Per säger:  

 

allt skit som man varit med om och när man började förstå hur illa man gjort sin 

omgivning genom att vara den människan man varit då gör det jätteont och då där 

nånstans så börjar man ju förändras att det blir fruktansvärt jobbigt att komma till 

insikt med vem man har varit under så lång tid 
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I utsagorna framkom centrala känslor som intervjupersonerna känt i resan ut ur drogmissbruk. 

Känslor som befriande, smärtsam, hopp och förtvivlan är centrala känslor som återkommer i 

utsagorna. När man kommer till insikt att man har en problematik och den skada man gjort 

både sig själv och andra i sin omgivning kan man känna en förtvivlan. Det är inte lätt att ta sig 

ut ur ett drogmissbruk utan det ses ofta som smärtsamt på så sätt att man jobbar mycket med 

sig själv. Det blir ett uppvaknande i hur man har varit i sin missbrukaridentitet, eftersom 

drogerna bedövar känslorna och när man slutar ta droger blir man tvungen att bearbeta dessa 

känslor. När man väl har gjort resan ut ur ett drogmissbruk känns det befriande och man får 

hopp om att man kan få ett vanligt fungerande liv. Resan ut ur drogmissbruket kan därför ses 

som en känslomässig berg- och dalbana då mycket känslor är i omlopp. De positiva och 

negativa känslorna är i en ständig dialektik med varandra. Yasmin beskriver sin resa ut ur 

missbruket så här: 

  

det har ju hänt mycket mer de här månaderna än vad det har gjort under hela den tiden 

då jag missbrukade alltså känslomässigt det har ju verkligen varit en berg- och dalbana 

på alla sätt 

 

I resan ut ur drogmissbruket konfronteras man med sina känslor som oftast innebär en stor en 

stor förändring.  

 

 

8.2.2 Förändringsarbetet 

 

Förändringsarbetet handlar om hur man går från missbrukare till före detta missbrukare och 

vilka förändringar som krävs för att förändra sitt liv. Förändringsarbetet bygger på att man 

kommer till insikt med sin drogproblematik, att man finner motivation och vändpunkt till att 

förändra sitt liv. I förändringsarbetets början är den mest centrala motivationen den egna 

viljan till förändring. Överlevnadsdrift och vetskap om konsekvenserna kan vara en 

motivation som leder till viljan till en förändring, att man vill ha ett vanligt liv. 

Överlevnadsdriften kan komma när man kommer i kontakt med hälso- och 

sjukdomsrelaterade händelser, det kan vara att personerna i omgivningen går bort till följd av 

missbruket och att man själv är helt slut både psykiskt och fysisk. Assar beskriver att han kom 

till insikt med sin överlevnadsdrift: 

  

tänkte ju många gånger på att till exempel ta min bil och sen bara knäppa upp bilbältet 

och köra rätt in i en bergvägg, det ser ju ut som en olycka för jag vill inte ta livet av 

mig. Men nånstans tror jag reptilhjärnan, den här med att överleva, eh, att jag inte vill 

dö 

 

När man mår psykiskt och fysiskt dåligt så kommer överlevnadsdriften in för att man kommer 

till insikt i att en förändring måste ske för att man ska kunna må bättre.  En annan motivation 

till att förändra sitt liv som missbrukare kan vara att man har barn. Man kan riskera att få sina 

barn omhändertagna, barnen kan ställa ultimatum eller vända sina föräldrar ryggen helt. Sara 

beskriver vad hennes motivation blev: 

  

jag var trött och slut och min son hade vänt mig ryggen och alla mina nära och kära 

hade lämnat mig o allt det här 
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När barnen tar avstånd kan föräldrarna uppleva det som en dramatisk upplevelse, en stor 

förändring i sin livssituation. Denna kan leda till en vändpunkt och vilja till förändring. Hur 

man kommer till insikt med sitt missbruksproblem kan skilja sig mycket åt i alla fall. Man kan 

till exempel komma till insikt när man själv upprepar ett negativt beteende oberoende av 

andra som man inser inte är bra för en. Samira beskriver hur hon förstod att problemet låg hos 

henne och ingen annan: 

 

Vad fan håller jag på med, jag hade ju en skam och skuld liksom som att jag vid 45 års 

ålder började, 3 barn och då började jag ta droger igen och att det här kan ju inte legat 

hos mitt ex 

 

Något som också kan få en att komma till insikt i att man har problem kan vara när man flera 

gånger försökt sluta på egen hand och till sist får inse att man inte kan sluta när man själv vill, 

utan man behöver hjälp från andra. Yasmin beskriver det så här: 

 

Det var nog just det där att jag började missbruka fast jag hade börjat byggt upp mitt 

liv en gång till att då började jag förstöra för mig själv igen jag tror det var det som fick 

mig och det var nog vändpunkten där 

  

Andra händelser som kan leda till insikt är när man ser att hela livet kretsar kring droger. 

Allt handlar om att införskaffa droger och allt annat kommer i andra hand När man 

värdesätter drogerna framför sin egen familj inser man att man har ett drogproblem. Man 

kan även ha insikten från början om att man har ett missbruksproblem men man väljer 

ändå att blunda för det.  

 

Det framkom två faktorer i intervjumaterialet när det kom till vändpunkter där personerna 

förklarar vad som ledde till att de ville förändra sina liv.  Den första faktorn var en specifik 

händelse och den andra faktorn sågs som en längre process över tid.  Att nå vändpunkten 

genom en specifik händelse kan vara att något drastiskt händer i livet som leder till ett 

uppvaknande. Pers vändpunkt kom när han trodde att han skulle bli tagen av polisen när han 

var ute och körde drogpåverkad och han hade mycket droger med sig i bilen. Han kom undan 

den gången men bestämde sig då för att söka hjälp. För Urban kom vändpunkten när hans 

barn klargjorde att de inte längre ville ha någon kontakt med honom om han skulle åka in i 

fängelset en gång till. Han hade då blivit dömd till fängelse i sex år och tog beslutet att 

försöka uppnå ett drogfritt liv under sin fängelsetid. Assar nådde botten och sin vändpunkt 

genom en dramatisk händelse, när han fick åka akut till lasarettet då hans ansikte ”började bli 

förlamat”. Hans fysiska och psykiska mående var då så pass dåligt att han förstod att han inte 

skulle klara sig ur sitt drogmissbruk själv och det blev vändpunkten för honom. Assar 

beskriver det så här: 

 

jag började förlamas i ansiktet, ansiktet hängde hela sidan hängde. Jag satt och höll 

mig i bordet också och tänkte inte svimma, inte svimma 

 

Att nå vändpunkten som en process över tid innebär att även om man kommit till en 

vändpunkt och insikt med sitt problem kan man inte där och då ta första steget till en 

förändring. Då den största kärleken är till drogerna kommer beslutet att förändra sitt liv i olika 

takt från individ till individ. Man måste bli klar med sitt missbruk för att kunna ta första 

steget. Det är en process som sker över tid och kan variera allt från en vecka upp till flera år. 

Sara beskriver att hon kom till en vändpunkt när hon satt i fängelse men att det tog flera år 

innan hon kunde ta första steget till en förändring: 
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Ja mådde jättedåligt under den här tiden, jag hade en stor klump av ångest och 

självförakt men det tog sju år till alltså innan jag la av innan jag vågade välja, innan 

jag vågade ta hjälp 

 

Något som också växte fram i förändringsarbetet var hur familjerelationerna har förändrats 

under vägen ur ett missbruk. Vilket stöd man har haft av sin familj och vänner under sitt 

missbruk har visats vara av stor vikt. Det har varit en motivation till att ta sig ur missbruket 

om man har något att komma tillbaka till. Har man redan förlorat någon som betyder mycket 

så har det också varit motivation till att förändra, då man har försökt göra allt för att återfå den 

relation man en gång hade. Några av intervjupersonerna hade barn under sin missbrukartid 

där relationerna tog skada på grund av missbruket. En del har bra relationer med sina barn 

idag men andra har haft svårare att återknyta sina familjeband. Emma beskriver sin relation 

med sin dotter så här: 

 

dottern tar fortfarande avstånd och det förstår jag, jag har ju gjort henne besviken så 

många gånger. Jag har förbrukat min rätt till att vara mamma.  

 

Ett annat sätt att förhålla sig till sina familjer var att man tog avstånd från dem i tron om att 

man skulle skydda dem. Genom att inte ha någon kontakt och hålla sina familjer utanför så 

trodde man också att man inte skadade dem. Genom förändringsarbetet inser man att det 

var en skev bild av hur det egentligen såg ut då man idag vet att man sårade familjen mer 

genom att göra så. Per beskriver det så här: 

 

 jag blev ju bara kallare och kallare inom mig själv och mot andra och hur jag 

skyddade min familj var genom att inte ha kontakt med dem… jag tyckte ju att jag inte  

var elak mot dem om jag liksom inte hade nån kontakt med dem 

 

Det är en del i drogmissbruket att man inte förstår att man påverkar sina nära och kära. Det 

är inte bara en själv som drabbas. I förändringsarbetet är ett av stegen att gottgöra de 

personer som man sårat och skadat genom sitt drogmissbruk. Förändringen i att ta sig ur 

sitt drogmissbruk har lett till att de flesta av intervjupersonerna har bra relationer med sina 

familjer i dag.  

 

8.2.3 Identitet i förändring 

 

Att gå från en identitet som missbrukare till en före detta missbrukare betyder att identiteten 

måste förändras. Hur identiteten förändras belyser vi här med tre olika steg. Det första hur 

identiteten upplevdes som missbrukare, den andra hur den förändrades på vägen genom 

förändringsarbete och den tredje hur intervjupersonerna ser på sina identiteter i dag som före 

detta missbrukare. Vi börjar med att beskriva om hur intervjupersonerna upplevde identiteten 

som missbrukare. De hade svårt med att identifiera sig själva med den stigmatiserade 

identiteten som missbrukare. Det har i intervjuerna beskrivits på ett eller annat sätt att de inte 

såg sig själva som de såg andra missbrukare. De förknippade missbrukaridentiteten med en 

negativ bild och de tyckte inte att den bilden stämde in på sig själva.  Detta genom att de 

begränsade sitt missbruk på ett eller annat sätt till att till exempel inte ta sprutor eller inte 

dricka alkohol, då ansåg de sig som ”bättre” missbrukare. Yasmin var en av dem som 

upplevde sin egen missbrukaridentitet som bättre än andra missbrukare:  
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Jag såg ju mig själv som en lite bättre knarkare än de andra eftersom jag inte slog i mig 

mina droger alltså sitter man med en spruta i armen då är man illa ute men jag 

använde samma droger men jag tog dem på ett annat sätt 

 

Man ger sitt eget missbruk en förskönad bild då man utesluter vissa droger och inte tar de på 

samma sätt som andra missbrukare. Många upplever att de inte har kunnat identifiera sig med 

andra, utan att det först är när de kommit till behandlingshem eller NA som de känt en 

samhörighet. Här kommer vi in i andra steget som handlade om förändringen av identiteten 

genom behandlingsarbete. På NA och behandlingshemmen är identiteten som missbrukare 

inte centralt utan de bakomliggande orsakerna till missbruket är i fokus. I utsagorna 

framkommer det att de har hittat hem när de har träffat likasinnade inom exempelvis NA. 

Samira beskriver när hon kom till NA: 

 

kände mig fången i mig själv på nåt vis och aldrig var nöjd med nånting och kände att 

det var nåt fel på mig men jag visste aldrig riktigt vad för jag kunde aldrig identifiera 

mig med andra fullt ut och det har jag ju inte kunnat göra förrän jag kom in i 

gemenskapen 

 

Intervjupersonerna berättar att identiteten förändrades mycket på vägen genom 

förändringsarbetet. En del av förändringsarbetet i identiteten ledde till att synen på ett 

missbruk förändrades och intervjupersonerna fick en mer objektiv syn och blev mer ödmjuka 

på så sätt att de inte längre särskilde ett missbruk från ett annat. Identiteten är något som är i 

en ständig process men alla intervjupersoner upplever att den har förändrats väldigt mycket 

från hur den såg ut under missbrukartiden. Identiteten har också setts som något främmande 

då man har haft svårt att komma ihåg hur man var innan missbrukartiden och plötsligt får man 

chansen att bygga upp en ny identitet. Isabella säger:  

 

när jag blev drogfri så jag visste inte vem jag var eller vem jag hade varit innan mitt 

missbruk, så det är nästan som man har fått, nästan som man fått välja vem vill jag 

vara, hur vill jag vara och sen lära in allt 

 

Att ta sig ur ett drogmissbruk leder till en stor förändring. Idag kan intervjupersonerna se 

tillbaka på sin identitet som missbrukare och förknippa den med egenskaper som egocentrisk, 

känslomässigt kall, empatilös samt att lögner var vanligt förekommande. Detta beskriver Per 

på följande sätt:  

 

går nog aldrig riktigt att förstå det om man själv aldrig har varit där för man blir så 

känslokall och empatilös, alltså det är bara du här och nu som gäller…  

 

Hur intervjupersonerna ser på sina identiteter idag är att de blivit mer öppna och kan prata 

mer om sina känslor och hantera dem och motgångar på ett annat sätt idag. De har även blivit 

mer ödmjuka samt fått empatin tillbaka. Droger är inte längre en lösning på problem och de 

har idag också fått en tacksamhet till livet.  

 

 

 

8.2.4 Behandlingsprocessen 

 

För att vara positivt mottaglig för behandling och för att förändra sitt liv krävs det att personer 

med ett drogmissbruk kommer till insikt, en vändpunkt samt funnit en motivation till 
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förändring. Hjälpen har funnits där när man själv har varit öppen för den. Man behöver själv 

ställa sig positiv till en förändring för det finns ingen annan som kan hjälpa dig om du inte vill 

bli hjälpt. Assar säger: 

 

… det finns massor med hjälp men om inte den personen är mottaglig så hjälper 

ingenting. Man kan aldrig säga till nån som knarkar att du ska sluta knarka… 

 

Tolvstegsbehandlingen har varit en bra hjälp eftersom den har fungerat då alla 

intervjupersonerna som genomgått den idag är drogfria. Det som framkom som positivt med 

stegarbetet är att man arbetar med sig själv aktivt i stegen och att man hjälper andra att hålla 

sig drogfria. Behandlingstiden varierade mellan fyra veckor och tre år för intervjupersonerna. 

På ett behandlingshem fick personer som genomgick tolvstegsbehandlingen ta på sig pyjamas 

det första de gjorde och Tomas ansåg att det var positivt då han såg det som att attityden och 

personligheten också sitter i kläderna. Oavsett vem man var som kom dit så behandlades alla 

likadant. Han säger:  

 

det är ju ändå vanligt folk som varit jaa du vet advokater och haft många nollor på sitt 

bankkonto liksom, sen jag som hade mina tillhörigheter i en papperskasse 

  

Tolvstegsbehandlingen bygger på att alla är likvärdiga och att alla är där under samma 

förutsättningar. Det som framkom genomgående i intervjuerna var att den hjälp och 

behandling de fått när de själva varit mottagna för den har fungerat bra. Är man inte ”klar” 

med sitt missbruk hjälper ingen hjälp menar Isabella: 

 

Man kan inte sluta knarka förrän man vill sluta knarka. Jag hade ju kunnat vara på det 

första behandlingshemmet, det hade kunnat vara där jag hamnat på slutet 

 

I tolvstegsprogrammet arbetar intervjupersonerna mer eller mindre aktivt och lever efter 

tolvstegsprogrammets lära, att kontinuerligt jobba med sig själv och själen. De flesta av 

intervjupersonerna lämnar inte prover på beroendecentrum idag men möjligheten finns att 

lämna prover om man ser det som en hjälp att hålla sig drogfri. Urban säger: 

 

jag vill ha en liten press, jag behöver inte några pissprov men jag gör det frivilligt för 

att jag sköter mig bättre när jag vet att jag måste pissa.  

 

Det finns både positiva och negativa saker när det gäller tillgången till hjälp för 

drogmissbrukare. Det som framkommer som en genomgående positiv hjälp efter behandling 

är NA- möten och AA-möten. Detta för att man kände en samhörighet och gemenskap med de 

som medverkade och att NA hjälper de att hålla sig drogfria. NA har olika sorters teman varje 

dag för att alla ska kunna känna att det finns något som passar dem. Dessa teman utgår de från 

på varje möte. NA-möten bidrar till samhörighet, trygghet och gemenskap. Hjälpen är dock 

inte alltid lätt att få. En negativ sak om hjälpen på vägen är att många ställen kräver att man är 

drogfri vid inskrivningen. Isabella beskriver vad hon såg som mindre bra när det gäller att få 

hjälp: 

  

Jag fick inte komma in nånstans för att jag var drogpåverkad, inte på avgiftning, inte på 

psyk alltså jag kommer inte ihåg, ingenstans tog de emot mig. Men hallå där, hur ska 

man kunna komma in på en avgiftning om man är ren?  
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Ett annat hinder på vägen kan vara försäkringskassan, då man behöver vara sjukskriven från 

sitt jobb för att genomföra en behandling. Läkarna på behandlingshemmen är inte alltid eniga 

med försäkringskassans utlåtande och i värsta fall får man inte några pengar från 

försäkringskassan under tiden man är på behandlingshemmet. Assar säger: 

 

nånstans fick jag sluta fightas med försäkringskassan och fick offra fyra veckor då jag 

inte fick några pengar för de ansåg att jag inte var sjuk den tiden och där fick jag välja 

sinnesro istället för att bonka huvudet i väggen om det där…   

 

Emma har inte genomgått någon formell behandling alls, hon bad sin arbetsgivare att ta 

stickprov på arbetsplatsen. Det gjorde att hon till en början begränsade sitt missbruk till endast 

fredagar så proverna inte skulle visa positivt. Hon sökte sig till NA på egen hand och började 

efter ett tag gå kontinuerligt på möten, det har hjälpt henne till ett drogfritt liv. Emma ansåg 

inte att hon fått någon hjälp av samhället. Eftersom hon inte har genomgått någon behandling 

finns det inget skyddsnät menar hon. När hon väl bad om hjälp hade hon varit drogfri i sju år 

men kände att hon inte mådde bra och behövde prata med någon. Då bad hon om hjälp men 

fick till svar att hon varit drogfri för länge.   

 

8.2.5 Livet idag 

 

Här tar vi upp hur intervjupersonernas liv ser ut idag, hur familjesituationen ser ut, om de 

arbetar, deras boendesituation och hur de bemöts av omgivningen. 

 

Idag är intervjupersonerna drogfria och har varit det med en intervall från åtta månader till 

tretton år. Vad som hjälper intervjupersonerna att hålla sig drogfria idag är olika saker så som 

familj, barn, vänner, NA, att hjälpa andra samt att de trivs med livet. Yasmin berättar om hur 

hon håller sig drogfri: 

  

jag hjälper andra genom stegen och det hjälper mig ju massor… så har jag ju fått så 

mycket idag som jag inte skulle vilja riskera. 

 

NA och gemenskapen framkommer också i utsagorna som en stor hjälp till att avstå från 

droger. Att intervjupersonerna är nöjda med hur livet ser ut idag, att de trivs, aktiverar sig och 

mår bra samt umgås med ”rätt” sorts vänner är anledningar till att de behåller sin drogfrihet. 

Assar berättar:  

 

att umgås med vänner eeh rätt vänner liksom, att hitta på saker, göra saker, aktivera 

mig för att inte bli isolerad.  

 

Barn och familj är också en drivande orsak till ett drogfritt liv. Man vill inte tillbaka till det 

liv man en gång levt, det är inte ett alternativ. Att vägleda och hjälpa andra genom stegen i 

tolvstegsprogrammet hjälper också intervjupersonerna att hålla sig drogfria idag.  

 

Idag har de flesta av intervjupersonerna kontinuerlig kontakt med sina familjer, de kan 

prata mer med familjemedlemmarna idag än vad de kunde förut. De kan vara mer öppna 

och de har fått tillbaka förtroendet som de tidigare förlorat. De flesta av intervjupersonerna 

har idag egna boenden, en del bor i lägenhet och en del i hus. Endast Urban bor på 

behandlingshem som är slutet på hans fängelsestraff. En hel del av dem har arbete idag. 

Olle berättar om sin arbetssituation så här:  
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Arbetslivet fungerar ju bra, jag jobbar på ett större företag här i stan och det rullar ju på 

liksom och så har jag regelbundna arbetstider, det är ingen frånvaro som det var förut då 

man ringde på måndan eller mitt i veckan för all del så där liksom utan att det går ju att 

sköta ett jobb 

 

En hel del av intervjupersonerna upplever att de behandlats annorlunda för att de är före detta 

missbrukare. Det kan till exempel upplevas som att människor dömer personen och är 

misstänksamma på grund av detta. Man kan även bli exkluderad i mycket så som fester och 

sociala tillställningar där andra bestämmer för personen i fråga på grund av att det 

förekommer alkohol. Assar upplevde en särbehandling från sina vänner och beskriver det så 

här:  

 

så blev inte jag bjuden för att det skulle bli alkohol, människor bestämde för mig och la 

värderingar i hur jag skulle göra oavsett om jag sa att det inte är någon fara för mig 

  

Familj och vänner har ofta svårt med hur de ska hantera och prata om alkohol när de pratar 

med en före detta missbrukare. Detta eftersom att de lägger in sina egna värderingar och tror 

att det är svårare för personen än vad det i själva verket är. Yasmin beskriver det på det här 

sättet:  

 

dem tror ju att jag ska fatta eld bara de säger ordet alkohol, liksom det funkar ju inte 

riktigt så jaa men då ja folk kan ibland prata med mig som om det vore synd om mig 

  

I utsagorna har arbetsgivare och sjukvården också en del i särbehandling av personer på grund 

av det tidigare missbruket. De litar inte fullt ut på personerna som har haft en tidigare 

missbrukarkarriär och agerar därför misstänksamma. Missbrukarna själva kan ha viss 

förståelse för att det kan vara så men att det inte får gå till överdrift. Per säger: 

 

det var ju den där läkaren som hade jobbat med missbruk i tjugofem år och när hon sa 

så här, en sån som dig, då kände man ju hon har ju inte samma syn på mig som nån 

annan människa… hon såg ju inte mig som människa utan hon såg ju mig bara som 

missbrukaren 

  

Särbehandlingar kan få intervjupersonerna att känna sig arga, besvikna och sårade då de 

själva anser att de visat att de har förändrats genom att de idag är drogfria. Det 

framkommer också att särbehandling har skett bland annat när det gäller att få vissa 

läkemedel utskrivna mot till exempel depression. Läkaren har då ställt sig misstänksam 

mot att skriva ut tabletter på grund av den tidigare drogproblematiken. Isabella säger: 

 

Som om en annan människa hade kommit till min läkare och hamnat i depression så 

hade det inte varit nån diskussion… 

 

Tolvstegsprogrammet förespråkar en avhållsamhet från både droger och alkohol, då alkohol 

också ses som en drog. Det bidrog till att en del av intervjupersonerna ställde sig skeptiska till 

att dricka alkohol även om det inte var en del av deras problematik. Assar berättade att han 

var helt ren i över ett och ett halvt år för att det var inpräntat i hans huvud att han inte fick 

dricka alkohol efter sin tolvstegsbehandling. Även om tolvstegsbehandlingen förespråkar att 

man inte ska dricka alkohol tog Assar ändå beslutet att dricka eftersom han kände sig trygg i 

sig själv att han kunde hantera det. Han upplevde det som en befrielse då han hela tiden hade 
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gått och tänkt ”du får inte, du får inte, du ska inte”, det var jobbigt. Isabella beskriver också 

att det fungerar bra att dricka alkohol:  

 

man får ju vara väldigt observant i början men idag behöver jag inte vara det för nu 

har jag ju druckit alkohol under min drogfrihet och jag har aldrig liksom fått en tanke 

på att knarka när jag varit full liksom 

 

Majoriteten av intervjupersonerna dricker inte alkohol idag då de även ser alkoholen som 

en drog, därför väljer de att avstå helt. De hade problematik med alkohol också och inte 

endast droger, därför anser de att de inte kan dricka alkohol idag.  

 

8.3 Huvudtolkning 
 

Utifrån de valda teman växte en ny helhetsbild fram, genom denna process mellan del och 

helhet förändrades vår egen förförståelse gradvis, vilket i sin tur ledde till nya utgångspunkter 

och en huvudtolkning. Hela tiden pendlade vi mellan de olika intervjuerna för att se om vi 

kunde få ihop någon helhetsbild av deras upplevelser, men även olikheter var av intresse för 

oss. På så sätt gick vi från del till helhet. Med processen blev delarna klarare och klarare och 

till slut kom vi fram till en klarare helhetsbild.  

 

Det vi kom fram till i vår studie var att alla delar i vägen ut ur drogmissbruk kan relateras till 

den egna viljan och jaget, som vi fann är det centrala i vår studie. Vägen in i ett drogmissbruk 

bottnar i ens egna erfarenheter och mående. Likaså handlar vägen ut ur drogmissbruk om en 

själv, man måste själv vilja för att kunna förändra. För att komma till insikt med sitt problem 

måste man kunna identifiera sig själv som en missbrukare. Man måste komma till en 

vändpunkt i sitt missbruk och nå ett uppvaknande för att finna motivation till att förändra sitt 

liv. Resan ut ur drogmissbruket börjar och slutar med en själv, det är en själslig resa man gör 

när man själv är redo för den.  I stycket nedan redovisar delarna var för sig. 

 

Drogmissbruket kan ses som en känslomässig sjukdom på så sätt att känslor visade sig vara en 

röd tråd på väg in i drogmissbruket och i förändringsarbetet. Vägen in i drogmissbruket visade 

sig vara till stor del relaterad till känslor och dåligt psykiskt mående, bland annat framkom det 

i utsagorna att det fanns en avsaknad av någonting i livet som grundade sig i ett sämre 

psykiskt mående. Avsaknaden kunde av intervjupersonerna inte alltid preciseras utan istället 

för att gå till botten med vad som saknades valde man istället droger. Att hantera känslor 

upplevde intervjupersonerna var svårt och drogerna var den enklaste vägen från sina 

ohanterliga känslor. Men även har missbruket funnits med i familjen och det menar 

intervjupersonerna också har legat till grund för varför de började med droger.  

 

I utsagorna betonas vikten av att man behöver komma till insikt i att drogerna inte är 

problemet utan att det bakomliggande problemet är personerna själva, ingen annan kan göra 

arbetet åt dem. För att vara positivt mottaglig för behandling och för att förändra sitt liv krävs 

det att man kommit till denna insikt, hjälpen finns där först när man är öppen för den. 

Tolvstegsbehandlingen har setts som en bra hjälp då personerna är drogfria, det de anser är 

positivt är att man arbetar aktivt med sig själv samt hjälper andra.  

 

Något centralt i utsagorna var att intervjupersonerna, under missbruket, hade svårt med att 

identifiera sig med identiteten som missbrukare. De hade svårt att se sig själva som maktlösa 

inför sitt drogmissbruk, istället förskönade de gärna sin egen identitet och såg andra 
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missbrukare som sämre missbrukare för att de inte tog droger på samma sätt Vägen ut ur ett 

drogmissbruk är en stor förändring med både positiva och negativa känslor, som kan ses som 

en berg- och dalbana. I början kan man fyllas av förtvivlan då man konfronteras med sin 

problematik, sedan kan resan ut ur missbruket ses som ett smärtsamt förändringsarbete då 

man börjar bearbeta sina känslor. Samtidigt finns känslor som befrielse och hopp hos 

intervjupersonerna då man har gjort resan ut ur drogmissbruket och man kan se vägen till ett 

vanligt fungerande liv.  

 

Faktorer som överlappar varandra och man kan relatera till varandra är motivation, insikt och 

vändpunkt. Intervjupersonerna beskriver mycket om dessa tre och i relation till varandra. 

Motivationen till att ta sig ur drogmissbruket visade sig vara att man var helt slut både fysiskt 

och psykiskt och då kom överlevnadsdriften in som gjorde att man ville göra en förändring. 

Om man hade barn var de en stor motivation till att man ville ta sig ut ur missbruket. När man 

gång på gång agerade på ett sätt som slutade negativt för en själv, hela livet kretsade kring 

droger och att man insåg att man inte kunde sluta själv var också något som ledde till 

motivation till förändring. En specifik händelse eller en förändringsprocess över tid var de 

främsta orsakerna som ledde till vändpunkter för intervjupersonerna. En specifik händelse var 

ofta en dramatisk händelse som ledde till ett uppvaknande och processen över tid var att man 

kunde ha kommit till insikt med sitt problem men av olika orsaker gjorde man inget åt det där 

och då på grund av att man inte var klar med sitt missbruk. Det har varit av stor vikt att ha 

stöd från vänner och familj under förändringsarbetet och missbruket för intervjupersonerna.  

 

Intervjupersonernas identitet har förändrats på så sätt att de har gått från en identitet som 

missbrukare till före detta missbrukare. Som missbrukare beskriver de att man var 

egocentrisk, empatilös, känslomässigt kall samt att lögner var vanligt förekommande. Idag 

beskriver intervjupersonerna att de har förändrats genom att de är mer öppna, kan prata om 

sina känslor, de är ödmjuka och kan hantera motgångar på ett bättre sätt. Vad som hjälper 

personerna att hålla sig drogfria idag visade sig vara att de är nöjda med livet, umgås med rätt 

sorts vänner, barn, familj och NA. En hel del av intervjupersonerna upplever att de 

särbehandlas på grund av deras tidigare missbruk, det finns en utsatthet i att anta identiteten 

som tidigare drog missbrukare. Det har bland annat varit särbehandlingar från arbetsgivare, 

sjukvården samt vänner och familj.  

 

9 Diskussion 
 

Denna studie hade som syfte att få en djupare förståelse om hur vägen ut ur drogmissbruk kan 

se ut för individen. Genom en hermeneutisk ansats utfördes semistrukturerade intervjuer som 

har legat till grund för en helhetstolkning med hjälp av teori och tid. Vi undersökte; hur kan 

vägen ut ur ett drogmissbruk upplevas och se ut för individer? Resultatet visade hur vägen ut 

ur ett drogmissbruk kan komma att se ut och upplevas som en känslomässig berg- och dalbana 

för individerna. Det vi kom fram till i vår studie var att alla delar i vägen ut ur drogmissbruk 

kan relateras till den egna viljan och jaget, det fann vi som någonting centralt i vår studie. För 

att de skulle kunna sluta med missbruket var intervjupersonerna först tvungna att se sig som 

besegrade av sitt drogmissbruk och erkänna sig som maktlösa. Resan börjar och slutar med en 

själv, det är en själslig resa man gör när man själv är redo för den. Vi ville även finna svar på; 

vad motiverar individen att sluta med sitt drogmissbruk?  I resultatet fann vi att insikt och 

vändpunkt var nära relaterat till motivationen då det krävdes att individerna kommit till insikt 

om sitt drogmissbruk för att kunna ta första steget ur det. De behövde komma fram till en 
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vändpunkt för att komma till en uppvaknande, det kunde vara en dramatisk händelse som för 

vissa av intervjupersonerna ledde till att de ville förändra sina liv omgående medan det för 

andra var en process över tid. Den centrala motivationen var att man själv måste vilja, sedan 

framkom det fler bakomliggande motivationer.  För vissa var den motiverande faktorn ens 

barn och familj, samt att ha ”rätt sorts vänner”. NA var en viktig del i början av vägen ut ur 

drogmissbruk men är fortfarande för många av intervjupersonerna en viktig del i deras liv.  

Trots att de har varit drogfria i flera år så går de kontinuerligt på NA-möten då de menar att 

NA står för gemenskap, trygghet och en kontinuerlig hjälp till ett drogfritt liv. Den sista 

frågan vi ville besvara var; hur ser livet ut i dag för individen? Resultatet visade att 

intervjupersonernas liv har förändrats på flera sätt, främst så upplever de att de har gått från en 

missbrukaridentitet till en före detta missbrukare vilket har lett till att de idag är mer ödmjuka, 

öppna, kan prata om känslor samt att de kan hantera motgångar på ett bättre sätt. Som vi 

nämner i texten ovan är förändringen känslosam och både positiva och negativa känslor 

påverkar individerna i resan ut ur drogmissbruket. Vad som var motivation till att ta sig ut ur 

drogmissbruket är även faktorer som bidrar till ett drogfritt liv idag. Idag är alla 

intervjupersoner drogfria, de flesta har arbete och egna bostäder samt att de har bra kontakt 

med sina familjer. I relation till jaget och den egna viljan spelar känslorna en viktig roll, man 

måste bearbeta känslorna i förändringsprocessen även om det blir till en känslomässig berg- 

och dalbana. 

 

9.1 Tidigare forskning i relation till resultatet 
 

Nedan kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till den tidigare forskningen. Den 

tidigare forskningen fokuserade främst på bakomliggande orsaker till vägen in och ur ett 

drogmissbruk. Vår studie fokuserar främst på hur individerna upplever resan ur drogmissbruk 

och kan därför bidra med ett nytt perspektiv till den tidigare forskningen. Vi utgår från de 

teman som presenterades under den tidigare forskningen som är följande: riskfaktorer, 

motivation och inställning till behandling samt förändringsprocesser och framgångsfaktorer 

 

9.1.1 Riskfaktorer 

 

De riskfaktorer som framkom i vår studie var att intervjupersonerna började med droger på 

grund av deras uppväxtförhållanden inom familjen då droger eller alkohol hade funnits med 

under uppväxttiden. En avsaknad av någonting, ett tomrum som drogerna fyllde samt att flera 

av intervjupersonerna berättade att de inte kunde hantera sina känslor var också bidragande 

faktorer.  Det kan vi koppla till Nicholson, Higgins, Turner, James, Stickle och Pruitts (1994) 

forskning som visade på att en avsaknad med mening i livet kan ses som en riskfaktor till att 

man lättare börjar med missbruk. De som använde droger i större omfattning saknade syfte 

och mål med livet och kände sig uttråkade och likgiltiga inför livet. I vår studie nämnde inte 

intervjupersonerna en saknad av mening med livet, utan de hade en avsaknad av någonting 

som inte preciserades. Brännström, Sjöström och Andréasson (2007) forskning visade även att 

en stor riskfaktor var ungdomarnas attityd kring alkohol, droger och restriktioner. Nästan lika 

stor var tillgängligheten till alkohol och droger, speciellt i de fall då föräldrar erbjuder alkohol 

till sina barn. Även grupptrycket visade sig ha stor betydelse som riskfaktor.  
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9.1.2 Motivation och inställning till behandling  

 

Vårt resultat visade att den centrala motivationen till att förändra sitt liv handlade om den 

egna viljan. Först när man själv vill finns hjälpen där.  Andra motivationer som visades i 

resultatet var att man var helt slut både fysiskt och psykiskt. Om man hade barn var de en stor 

motivation till att man ville ta sig ut ur missbruket.  När man gång på gång agerade på ett sätt 

som slutade negativt för en själv, hela livet kretsade kring droger och att man insåg att man 

inte kunde sluta själv var också något som ledde till motivation till förändring. Greiff och 

Skogens forskning (2011) lyfter också den egna viljan/insikten som ett centralt tema till 

förändring. Till skillnad från vår studie nämner de inte motivation som en faktor till att ta sig 

ut ur drogmissbruk utan istället lyfter de vändpunkten som vi lätt kan relatera till vad vi kallar 

motivationsfaktorer i vår studie. Vändpunkterna kunde utlösas av hälsa/sjukdomsrelaterad 

händelser, att de ledsnat eller att det inte längre var roligt att ta droger som orsak till en 

förändring. De sociala faktorerna som spelat roll i förändringsprocessen är främst familjen, då 

hot om splittrande av familjen blivit uppenbara kom många till insikt att en förändring var 

nödvändig. Familjen har även fungerat som stöd till en påbörjad förändring. För vissa av 

intervjupersonerna var arbete och bostad en viktig aspekt till förändring då det handlade om 

rädsla för att förlora sitt jobb eller att bli bostadslös. Andra teman handlade om olika yttre 

händelser såsom ett LVM (Lag om vård av missbrukare) eller risken att hamna i fängelse.  

 

I resultatet var en viktig del att komma till insikt med sin drogproblematik och för att göra det 

krävdes det av personerna att de identifierade sig som en drogmissbrukare. Intervjupersonerna 

menade att de måste se sig som besegrade och erkänna sig maktlösa inför sitt drogmissbruk. 

Det visade sig att intervjupersoner till en början hade svårt med det då de inte ville ta sig an 

identiteten som missbrukare utan förskönade gärna sitt eget missbruk. Detta gjorde de genom 

att de begränsade sitt missbruk på ett eller annat sätt till att till exempel inte ta sprutor eller 

inte dricka alkohol. Det tolkar vi som att det finns en negativ syn på den stigmatiserade 

identiteten av att vara missbrukare. För missbrukarna själva så finns det olika grader av 

missbrukare, har man kommit till att ta sprutor så har man nått botten av en missbrukarkarriär. 

Utesluter man vissa droger och inte tar de på samma sätt så anser man missbruket vara av 

bättre karaktär. Det var en process att erkänna sig som drogmissbrukare och påverkade 

intervjupersonernas inställning till behandling.  På samma sätt har Radcliffe och Stevens 

(2008) kommit fram till det i sin forskning då de tar upp den stigmatiserade identiteten av att 

vara en drogmissbrukare. Missbrukarna upplevde att det fanns en negativ bild av att vara 

knarkare och den passade inte in på dem själva. De valde därför att avstå behandling på grund 

av att drogbehandlingen i sig sågs som stigmatiserande.  

 

9.1.3 Förändringsprocesser och framgångsfaktorer 

 

En viktig del för att ta sig ut ur drogmissbruk är att man behöver komma till insikt i att 

drogerna inte är problemet utan att det bakomliggande problemet är personerna själva, ingen 

annan kan göra arbetet åt dem. För att vara positivt mottaglig för behandling och för att 

förändra sitt liv krävs det att man kommit till denna insikt, hjälpen finns där först när man är 

öppen för den. Det framkom även att det var av stor vikt att ha stöd från vänner och familj 

under missbruket och även under förändringsarbetet för intervjupersonerna. I likhet med vår 

studie visar Goodman, Henderson, Muller och Rosenkranzs (2011) forskning att den egna 

inställningen samt det externa stödet från familj och vänner är viktigt. Deras forskning visade 

på att när både den interna motivationen och den externa påtryckningen var hög var det mer 
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troligt att personerna kom till insikt med sin problematik. När individerna kom till insikt med 

sin problematik, problemen denna användning medförde samt den oro som deras anhöriga 

kände kring deras drogmissbruk, ledde det till en motivation till förändring. 

 

Den tidigare forskningen av Greiff & Skogens (2011) visade att självhjälpsgrupper så som 

NA och AA har haft en positiv inverkan efter avslutad behandling. Vederhus och Kristensen 

(2006) forskning visade istället på en negativ inverkan på missbrukare. Det som visades som 

negativt var att fler personer som aktivt deltog i självhjälpsgrupper hade en högre grad av 

abstinens än de som inte deltog. I motsats till den tidigare forskningen visar vår studie bara 

positiva saker om självhjälpsgrupper. Även annan forskning visade att NA och AA-möten har 

varit en viktig del för missbrukares framgång till ett drogfritt liv. Det stärks i vår studie då 

intervjupersonerna genomgående ser NA-möten som en positiv hjälp. I vår studie 

framkommer det att NA-möten står för trygghet, samhörighet och gemenskap. 

 

Vårt resultat visade att det finns flera faktorer som hjälper intervjupersonerna att hålla sig 

drogfria idag bland annat familj, barn, vänner, hjälpa andra, NA och att de trivs med livet. Det 

skiljer sig mot Greiff och Skogens (2011) forskning som visade att den största rollen i 

framgången var den egna viljan/insikten. Den egna viljan är central även i vår studie men den 

har haft störst betydelse i början av resan ut ur drogmissbruk och ingen av intervjupersonera 

har lyft den egna viljan som en faktor till deras drogfrihet idag. Gemensamt med vår studie 

visar forskningen på framgångsfaktorer som bra mående, känna en glädje inför livet samt att 

de idag kan hantera svåra situationer.  

 

9.2 Teoretisk referensram i relation till resultatet 
 

Nedan kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till Becker och Ebaughs teorier. 

Drogmissbruk kan ses som en känslomässig sjukdom just på grund av att man tar till droger 

för att fly sina känslor. Vägen ut ur drogmissbruk är en stor förändring för individerna där 

positiva och negativa känslor är i ständig dialektik med varandra. Resultatet i vår studie visar 

att förändringsarbetet kan ses som en känslomässig berg- och dalbana.  Ebaugh menar att när 

det sker förändringar i ens liv kommer känslor och tvivel ofta i samband med detta. När 

individen blir medveten och börjar känna tvivel inför sin nuvarande roll börjar den omtolka 

betydelser och normativa förväntningar som finns i rollen. Det blir till slut den utlösande 

faktorn till att man vill förändra sitt liv menar hon.  

 

Vårt resultat visade att en aspekt när det kommer till vändpunkten var att det kan vara en 

process över tid. Även om intervjupersonerna kom till insikt med att de hade ett 

missbruksproblem så kom inte vändpunkten och förändringen för alla på en gång utan det 

kunde variera från någon vecka till flera år. Ebaugh menar att rollutträdandet är en process 

som sker över tid och att det väldigt sällan händer som ett resultat av ett plötsligt beslut. 

Oftast har det sitt ursprung innan individerna är medveten om den, med tiden blir individen 

medveten och börjar agera mer självmedvetet och avsiktligt menar Ebaugh. Hon menar att när 

man når sin vändpunkt kan det leda till att man bestämmer sig definitivt att bryta med rollen 

man har. Ebaugh menar att vändpunkten även kan vara en dramatisk upplevelse och kan göra 

att det blir en tydlig övergång till ett nytt skede i livssituationen. Ofta fattar man då ett beslut 

till följd av händelsen som påvisar att man menar allvar i att förändra sitt liv.  

 

I resultatet om hur livet ser ut i dag för intervjupersonerna framkom det att de upplevde att de 

behandlats annorlunda för att de är före detta missbrukare av sjukvården, arbetsgivare, familj 
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och vänner. De kunde uppleva att människor dömde dem och var misstänksamma. Även om 

de själva ansåg att de har bevisat att de har förändrats så ställde sig omgivningen skeptisk och 

tvivlande. Becker menar att personerna har en gång tilldelats en avvikarstatus och ses då inte 

längre som människor med moral. De har en gång brutit mot det normativa och varit personer 

man inte kunnat lita på och förväntas avvika i flera sammanhang, flera områden eller andra 

situationer. Han menar att man måste vidmakthålla regler och för att göra det så straffar man 

den som avvikit. Individen är underordnad den stämpling som den tilldelats som avvikare. 

Individen kan försöka återanpassa sig och åter igen följa de sociala regler som förväntas men 

det är gruppmedlemmarna som besitter makten att acceptera återinträdandet i gruppen eller 

inte. Även i Ebaughs teori kan vi se att makten ligger utanför individens handlingar. Hon 

menar att samhället ser på individer som har en ”före detta” roll med kritiska ögon och att en 

”före detta” ständigt måste hantera samhällets reaktioner på att man en gång varit i en annan 

roll. Vilken bild samhället har av den ”före detta” rollen är av stor betydelse för hur man 

också ser på personen i fråga. 

 

Becker menar att vi är medlemmar i olika sociala grupper och i grupper finns det specifika 

regler att förhålla sig till.  De sociala regler definierar sedan vad som är ”rätt” beteende och 

respektive ”felaktigt”. Han menar att när man följer reglerna i en grupp och det anses som 

okej av de andra i gruppen kan det samtidigt ha motsatt effekt i en annan grupp. Vår studie 

visade att i sin missbrukaridentitet sågs det som helt okej av den egna gruppen att man tog 

droger och att det är det centrala i den identiteten. Egenskaper i missbrukaridentiteten så som 

att man är egocentrisk, kall, falsk och ljuger är i den egna gruppen inga egenskaper som 

ifrågasätts. Avvikelsen är ingen egenskap hos själva beteendet utan huruvida en handling är 

avvikande beror på hur omgivningen reagerar på den. I samhället ses det som ett avvikande 

beteende dels för att när man intar droger bryter man mot lagen. Dem egenskaper som tillhör 

missbrukaridentiteten ses av samhället som negativa och ifrågasätts. Becker lyfter även fram 

att om man som avvikare väljer att återanpassa sig och börja följa de regler som förväntas av 

en så kan man återgå till den tidigare gruppen. Vår studie visade att intervjupersonerna har 

fått göra flera återanpassningar till samhället då de har brutit med gamla kontakter och skaffat 

sig nya vänskapskretsar. De följer återigen lagen som drogfria samt tar ansvar för att 

återskapa bra familjerelationer.  Ebaugh menar att ett rollutträdande involverar förändringar i 

individens sällskapskrets då det sällan sker en utträdelse ur en roll utan att man omvärderar 

vilka som är ens vänner.  

 

I vår studie beskrev intervjupersonerna att de idag har förändrats. De ser inte sig själva idag 

som samma person som var i drogmissbruket. Främst kan de i dag hantera sina känslor, de är 

mer ödmjuka och trivs med livet. Ebaugh skriver om att lösgöring leder till avidentifiering på 

så sätt att individer som drar sig undan från de sociala förväntningarna i en given roll, börjar 

skifta sina identiteter åt ett nytt håll och börjar därmed tänka på sig själva som någon annan än 

människan de var i den tidiga rollen. Rollutträdande, precis som inträde i en roll, är förknippat 

med självidentitet på grund av att en individ spelar en roll i samhället och den blir en del av 

individs självdefinition. Den personliga identiteten formas av rollförväntningar samt 

reaktioner från omgivningen. Varje gång en individ träder in eller träder ut ur en roll är alltså 

självidentiteten hotad då den hela tiden måste stabiliseras och säkras både för omgivningen 

och för sig själv. Becker menar att vi är medlemmar i olika sociala grupper och att var grupp 

har sina egna regler att förhålla sig till. Det blir då oundvikligt att inte genomgå någon form 

av förändring när man går från en grupp till en annan. Man måste förändra och anpassa sig 

efter den grupp man är medlem i vilket i sin tur leder till en förändring på hur man ser på sig 

själv. Det gör intervjupersonerna som vi skriver i texten ovan genom att de kan hantera sina 

känslor idag och därmed hantera situationer på ett bättre sätt. De har brutit med sitt gamla 
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kontaktnät och anpassat sig efter de nya sociala regler som finns i grupperna de är medlemmar 

i idag. 

 

9.3 Reflektion utifrån ett maktperspektiv 
 

Vi kan se vårt resultat utifrån ett maktperspektiv. Utifrån tidigare forskning och vårt resultat 

anser vi att det finns en utsatthet i att anta identitet som drogmissbrukare. När man tar den 

identiteten ställer man sig utanför samhällets normer och lagar och är inte längre en 

”moralisk” person. Den utsatthet som missbrukare befinner sig i skapar samhället genom att 

inte acceptera dessa och deras livssituation. När missbrukarna vill vända om och gå ur 

missbruket, då är det upp till samhället om hjälp finns där eller inte. Även om personen har 

kommit till en insikt att den vill sluta missbruka, som vi i vår studie lyfter fram som något 

viktigt, så behövs samhället och dess resurser för att hjälpa individen. Finns det ingen hjälp åt 

individen när den vill sluta med missbruket kan det leda till att individen faktiskt inte kan 

sluta. Därmed har samhället och dess resurser en enorm makt och individen är otroligt utsatt. 

När det kommer till behandlingen man genomgår beskriver fler av våra intervjupersoner att de 

var underordnade inför den behandling dem gick igenom. Makten ligger hos behandlingen 

och individerna måste tro på att den ska fungera för att de ska kunna genomföra den med ett 

positivt resultat. Kan inte individen följa stegen i behandlingen, stannar de inte kvar. Ett 

exempel vi hade i studien var att ett behandlingshem krävde att man skulle ha pyjamas på sig 

hela tiden, det tycker vi visar på makten som ligger i behandlingen. Tolvstegsprogrammet i 

sin tur kräver att individerna arbetar med sig själva för att kunna få ett fungerande drogfritt 

liv. Det är en del av processen att man följer behandlingsmetoden steg för steg tills man själv 

successivt kan återta makten över sitt liv och fortsätta ha ett drogfritt liv. Resultatet visade 

även att möjligheten att lämna prover fanns och att man då överlåter makten till någon annan 

för att man ännu inte anser att man kan ha full makt över sitt liv för att lyckas.  

 

 

9.4 Metodologiska reflektioner 
 

Hermeneutiken som ansats har inga klara steg man ska gå i analysarbetet. Det kan därför vara 

svårt att veta var man ska börja och hur man ska gå tillväga och det har för oss varit 

förvirrande i perioder. Men med handledarens hjälp har vi till slut funnit en väg att gå som 

resulterade i vårt slutgiltiga tolkningsarbete. Den hermeneutiska ansatsen har varit det klara 

valet i vår studie då den har gett oss möjligheten att se på vägen ut ur drogmissbruk utifrån 

individernas upplevelser. 

 

Förförståelsen bygger på ens egna erfarenheter, känslor och lärdomar inom ämnet och därför 

är den aldrig neutral utan har alltid en riktning. Det kan ses som en fördel men även en 

nackdel då man försöker förstå en människa. Är man inte öppen för att kunna förändra sin 

förförståelse kan det leda till att ny information tolkas på det sättet så att den överensstämmer 

med den tidigare förståelsen. Vi har i processen varit medvetna om vår förförståelse och under 

tolkningsprocessen varit öppna för förändring, detta för att resultatet ska bli så sanningsenligt 

och trovärdigt som möjligt. För att få en djupare förståelse använde vi oss av den 

hermeneutiska spiralen där vi gick djupare och djupare i vår tolkning och förståelse. Vår 

förförståelse ändrades gradvis och ledde fram till ny tolkning. I processen att gå från delarna 

till helhet växte resultatet fram. Att nå en fulländad förståelse över intervjupersonernas resa ut 

ur ett drogmissbruk är svårt att uppnå då man som forskare står utanför upplevelsen. 
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Intervjupersonerna menade att det är svårt att förstå om man själv aldrig varit beroende av 

droger. En annan aspekt är att intervjupersonerna ser olika på sin resa ut ur drogmissbruket 

vilket också försvårar helhetsbilden som forskare. Man kan aldrig riktigt helt få fram hur 

personerna upplevt och mått i sin resa ut ur drogmissbruket men vi kan i vår studie uppnå en 

djupare förståelse genom att ta del av deras berättelser om vägen ut ur drogmissbruk. Då vi 

var ute efter människors upplevelser kring ett känsligt ämne kan det ses som något negativt att 

intervjua individer man aldrig har träffat. En del kan ha svårt för att öppna sig om känsliga 

saker när man aldrig har träffats förut och detta kunde vi ana i några intervjuer då 

informationen inte var lika rik som i de andra då vi kände intervjupersonerna. Vi försökte att 

göra intervjupersonerna så bekväma som möjligt genom att prata en stund innan intervjuerna 

för att de skulle lära känna oss lite. Men det kan ha varit en bidragande orsak att 

intervjupersonerna inte öppnade sig fullt ut och därför varierade intervjuerna i tid mellan tjugo 

minuter till en och en halv timme.  

 

9.5 Avslutande reflektioner 
 

Genom att använda oss av den hermeneutiska spiralen ställde vi oss öppna för att ändra vår 

förförståelse. I processen att gå mellan del och helhet förändrades vår egen förförståelse 

gradvis. Att leva i ett missbruk och varför man börjar missbruka är individuellt, även hur man 

tar sig ut ur livsstilen och hur vägen kan se ut. Trots det kan det ändå finnas gemensamma 

upplevelser och erfarenheter kring fenomenet. Det har visat sig i vår studie att resan ut ur 

drogmissbruket börjar och slutar med en själv, det är en själslig resa man gör när man själv är 

redo för den.  Vi anser att det är av stor vikt att samhället också läser och lyssnar på dessa 

personers berättelser för att få en djupare förståelse i problematiken. Detta kan bidra till att 

fördomar försvinner samt att man inte behandlar dessa individer annorlunda på grund av det 

tidigare missbruket som våra intervjupersoner har lyft att de blivit.  

 

I början av vårt arbete var vår förförståelse att de som missbrukat droger någon gång får 

återfall. Resultatet i vår studie visar att majoriteten inte har fått återfall så där har förförståelse 

ändrats genom våra intervjupersoners utsagor. Något som stärkt vår förförståelse är att man 

bryter kontakten med sina tidigare missbrukarvänner och all kontakt som associeras med 

drogmissbruk. Det framkom att alla våra intervjupersoner har brutit med tidigare vänner i 

missbruket och att det skedde i den inledande fasen av utträdet. Innan studien gjordes trodde 

vi även att somliga personer som haft ett drogmissbruk alltid kommer ha svårt att vistas i 

miljöer där droger förekommer och om man missbrukat droger kan man heller inte dricka 

alkohol. Det stärktes inte av resultatet i vår studie då inget tyder på att intervjupersonerna har 

svårt med att vistas i olika miljöer där droger förekommer, resultatet visade även att vissa av 

intervjupersonerna dricker alkohol och hanterar det bra. Även om intervjupersonerna var 

vaksamma när de återigen började dricka alkohol har ingen av dem upplevt att de känt begär 

efter droger när de varit alkoholpåverkade. Förförståelsen kring tolvstegsprogrammet och hur 

det sågs som religiöst har också stärkts av vissa intervjupersoner som också upplevt det så, 

medan andra personer lägger i sin egen tolkning och värdering i stegarbetet och byter ut ordet 

Gud till något som fungerar för dem. Vår förförståelse har ändrats på så sätt att vi genom att ta 

del av intervjupersonernas upplevelser har fått en djupare förståelse, hur vägen ut ur ett 

drogmissbruk kan upplevas.  

 



42 

 

 

9.6 Fortsatt forskning 
 

Vår studie fokuserar på hur individerna ser på sin väg ut ur drogmissbruket och tidigare 

forskning på området där individernas upplevelser stod i fokus var svår att finna. Vår studie är 

en början att bidra med individers upplevelse om vägen ut ur ett drogmissbruk. Vi anser att 

det är av stor vikt för att få en ökad förståelse och kunskap kring hur drogmissbruk, 

motivation och första steget till en förändring kan se ut, utifrån individernas upplevelser. 

Detta för att det är samhälleligt problem och att det finns mycket fördomar kring 

drogmissbruk. Då vi under avgränsningar tog upp att vi inte heller utgått från ett 

könsperspektiv där man skulle kunna studera skillnaden mellan män och kvinnor och 

utsattheten de står inför i deras drogmissbruk. Vi anser att det skulle vara av stort intresse att 

även studera detta för att belysa att kvinnor är extra utsatta i samhället när de missbrukar. Är 

det så att missbrukande kvinnor oftast också har en missbrukande man vid sin sida? Är det 

också så att missbrukande män oftast har en icke-missbrukande och stöttande kvinna vid sin 

sida? Detta skulle vara mycket intressant att studera vidare på och utgå från ett 

könsperspektiv. Allt detta anser vi är viktigt att belysa och att därmed mycket mer forskning 

om ämnet är nödvändig för att öka denna förståelse i samhället.  
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11 Bilaga 
 

 

Denna intervjuguide användes som grund vid intervjutillfällena.   

 

Bakgrunden 

Kan du idag förstå eller veta varför du började med droger? 

Hur länge tog du droger? 

Hur länge har du varit drogfri? 

Vilka droger tog du? 

 

Första stegen 

När förstod du att du hade ett missbruksproblem? 

Kan du peka ut en specifik vändpunkt och i sådant fall beskriva den? 

Hur skulle du beskriva din resa ut ur ditt missbruk? 

Vad minns du som ditt första steg ut ur drogmissbruket? 

Har du sagt upp alla gamla kontakter? 

 

Motivation 

Vad var din motivation för att ta dig ur drogmissbruket? 

Vad hjälper dig att hålla dig drogfri idag? 

Har du haft något återfall och kan du i sådant fall beskriva situationen kring det? 

 

Möjligheter 

Upplever du svårigheter med att hålla dig drogfri? 

Känner du att förutsättningarna att hålla dig drogfri funnits? 

 

Hjälp 

Tycker du att du har fått den hjälp du behöver/behövt? 

Känner du att tolvstegsprogrammet är en bra hjälp? 

Hur många av stegen har du gjort? 

Fick du hjälp i rätt tid? 

Hur lång var din behandling? 

Har du haft hjälp tillgänglig efter din behandling? 

Går du fortfarande på möten? 

Lämnar du prover på Beroendecentrum? 

Har du varit på flera behandlingar tidigare och har det varit andra behandlingar än 

tolvstegsprogrammet? 

Vad anser du har varit bra och mindre bra när det gäller hjälp/behandling? 

 

Idag 

Dricker du alkohol idag? 

Har du förändrats och på vilket sätt, när skedde det? 

Känner du att andra har behandlat dig annorlunda för att du är före detta missbrukare? 

(Vänner, arbetsgivare, samhället, familj och andra missbrukare) 

Hur ser familjelivet och arbetslivet ut? 

Vad har du för framtidsvisioner? 

 
 


