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Abstract 

I denna studie återges fem kvinnors väg ut ur narkotikamissbruk. Syftet 
med denna studie var att undersöka före detta narkotikamissbrukande 
kvinnors egna erfarenheter av att lämna missbrukarlivet, och därmed 
förhoppningsvis kunna bidra till ökad kunskap om och förståelse av den 
förändringsprocess som kvinnliga narkotikamissbrukare går igenom för att 
bli drogfria. Ett annat syfte med studien är att undersöka vilka faktorer som 
har betydelse när kvinnor väljer att sluta med sitt missbruk.  
Metoden var kvalitativ och bestod av halvstrukturerade intervjuer. 
Resultaten som analyserades utifrån en förändringsmodell visade att vägen 
ut ur missbruk kan vara en lång och mödosam process. Samtliga kvinnor 
hade före vändpunkten levt ett utsatt och destruktivt liv där de blivit utsatta 
för våld, flera försörjde sig genom kriminella handlingar, men hade 
periodvis ett arbete. Ändå kunde kvinnorna även se positiva sidor med 
missbrukarlivet där droger ofta användes som självmedicinering vilket 
hjälpte dem att få ordning på tankar och känslor. Erfarenheterna av 
förändringsprocessen såg olika ut för intervjupersonerna men det fanns 
också gemensamma faktorer. Arbete och stöttande relationer i 
omgivningen var ett viktigt inslag i förändringsprocessen. Senare i livet 
genomgick de flesta av kvinnorna någon form av terapi vilket kan ha varit 
en bidragande orsak till en lång och stabil drogfrihet. 
 
 
Nyckelord: förändringsprocess, kvinnliga narkotikamissbrukare, missbruk, 
narkotika, vändpunkt.  
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Förord 
Anledningen till att vi valde att göra en studie om kvinnor var att kvinnorna är relativt 

osynliga i forskning kring missbruk och är inte lika framträdande som männen. I en stor del 

av den litteratur vi läst har vi funnit att kvinnor ofta ställs i relation till eller jämförs med män. 

Vi ville synliggöra några kvinnliga före detta narkotikamissbrukare för att göra deras röster 

hörda. Vi är oerhört tacksamma för att vi fått ta del av dessa kvinnors berättelser, det har varit 

otroligt givande och lärorikt. Vi vill rikta ett varmt tack till intervjupersonerna som gjort 

denna studie möjlig att genomföra. Vi vill också tacka vår handledare Riitta Eriksson för allt 

stöd och all uppmuntran samt för givande synpunkter på vårt arbete. Vi vill även passa på att 

ge varandra ett tack för ett gott samarbete på denna resa! 

 

Vi vill inleda med några kloka ord: 

 

 

 ”Om kvinnorna blir synligjorda kommer också männen att bli synliga – just som 

män och inte som företrädare för hela mänskligheten.”  

  (Bam Björling, 2002, s.248)  

 

 

Stockholm, 2004-12-21  

 

Marika Henriksson & Åse Ljungbeck 
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1. Inledning 
Ett intresse som har väckts hos oss båda under utbildningens gång är hur människor finner 

kraften att bli och förbli drogfria och hur den processen ser ut. Hur ser vändpunkten och 

förändringsprocessen ut hos människor som har missbrukat narkotika? Under utbildningen 

har vi observerat att missbrukande kvinnor inte är så uppmärksammade inom forskningen, det 

finns få studier som fokuserar på kvinnor och missbruk. I en stor del av den litteratur vi har 

läst när det gäller forskning kring missbruk, har vi upptäckt att kvinnor många gånger jämförs 

eller ställs i relation till män. Flera forskare (Blomqvist, 2002; Hedin, 2002; Kristiansen, 

2000) belyser frånvaron av forskning kring före detta missbrukande kvinnors egna 

erfarenheter av att lämna missbrukarlivet.  

Vi har därför valt att göra en undersökning om ett mindre antal kvinnors förändringsprocess. 

Detta för att beskriva vägen ut ur ett narkotikamissbruk ur ett kvinnligt perspektiv där 

kvinnorna får göra sina röster hörda just i egenskap som kvinnor, där de inte jämförs med män 

eller ställs i relation till män. Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till ökad 

kännedom och förståelse om missbrukande kvinnor och deras väg till drogfrihet hos dem som 

möter dessa kvinnor inom det sociala arbetet.   

 

2. Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka före detta narkotikamissbrukande kvinnors egna 

erfarenheter av att lämna missbrukarlivet, och därmed förhoppningsvis kunna bidra till ökad 

kunskap om och förståelse av den förändringsprocess som kvinnliga narkotikamissbrukare går 

igenom för att bli drogfria. Ett annat syfte med studien är att undersöka vilka faktorer som har 

betydelse när kvinnor väljer att sluta med sitt missbruk.  

 

2.2 Frågeställningar 

Vår huvudfrågeställning var: Hur beskriver ett mindre antal kvinnliga före detta 

narkotikamissbrukare den förändringsprocess de genomgår från ett aktivt missbruk till ett 

socialt integrerat och drogfritt liv? För att besvara denna fråga ställde vi oss följande specifika 

frågeställningar: 

• Hur beskriver intervjupersonerna livet som missbrukare? 

• Hur beskriver de ”vändpunkten”, vad var motivet till att de valde att sluta med 

missbruket? 
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• Hur beskriver intervjupersonerna sin förändringsprocess? 

• Hur beskriver intervjupersonerna sin nuvarande livssituation? 

 

2.3 Förförståelse 

Ämnet vi valt för denna studie intresserar oss båda, dels genom egna erfarenheter av arbete 

inom vård och behandling, dels genom ett stort intresse för frågor som rör missbruk. Vi har 

båda gjort våra praktikperioder inom missbruksbehandling, den sista praktikperioden gjorde 

vi på behandlingshem för missbrukare. En av oss praktiserade på ett behandlingshem med 12-

stegsbehandling för personer med missbruk- och kriminalitetsproblematik, den andre på ett 

behandlingshem för missbrukare med psykiska problem.  

Den förförståelse vi har är att speciellt kvinnor ofta har en utsatt position i missbrukarvärlden 

genom att de många gånger blir utsatta för våld och olika former av övergrepp. Genom den 

litteratur som lästs under utbildningens gång och genom den kontakt vi haft med klienter på 

praktikplatserna, har vi fått insikt i att vägen ut ur missbruk ofta kan vara en lång och 

komplicerad process. Anpassning till ett drogfritt liv kan vara mödosam, särskilt då denna 

grupp är överrepresenterad beträffande bakomliggande problem som ofta har sociala, 

psykologiska och biologiska orsaker.  

 

2.4 Studiens disposition 

Efter denna introduktion av studiens syfte och frågeställning följer en förklaring av de 

begrepp som förekommer i studien. Därpå i kapitel fyra redovisas metoden och de urval som 

gjorts. I kapitel fem presenteras tidigare forskning på området, som är relevant och av intresse 

för studien. I det sjätte kapitlet beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som utgör underlag 

för analysen. Därefter i kapitel sju följer en resultatredovisning med tillhörande delanalyser. 

Kapitel åtta utgörs av en avslutande sammanfattning och helhetsanalys. Avslutningsvis består 

kapitel nio av diskussion och förslag till fortsatt forskning.  

 

3. Begreppsförklaringar  
Under denna rubrik redovisas åtta definitioner på olika begrepp som förekommer i denna 

studie samt de avgränsningar vi gjort.  
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3.1 Missbruk och beroende  

Det finns ingen generell definition på begreppen missbruk och beroende. Olika professioner 

använder olika definitioner, individen kan vara beroende utan att vara missbrukare och 

missbrukare utan att vara beroende (Leissner & Hedin, 2002). Vi använder genomgående i 

studien begreppet missbruk men har för tydlighetens skull valt att redovisa båda begreppen. 

Det finns två diagnossystem, DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) och ICD-10 (International Classification of Diseases) (a.a.), som är rådande där 

missbruk och beroende beskrivs enligt nedanstående kriterier: 

 

3.1.1 Missbruk  

Diagnostiska kriterier för missbruk enligt DSM IV gäller - om minst ett av följande kriterier 

uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod: 

1. Att vid upprepade tillfällen ha använt en substans, så att man misslyckats med att klara 

av sina skyldigheter i hemmet, skolan eller arbetet. 

2. Att ha upprepat bruket i situationer där det medför stora risker för fysisk skada, t ex 

rattfylla. 

3. Att vid upprepade tillfällen ha haft problem med rättvisan, t ex polisen, på grund av 

droger. 

4. Att ha fortsatt med drogbruket trots att det givit upphov till återkommande sociala 

problem på grund av drogeffekterna. 

5. Att symtomen aldrig uppfyllt kraven för beroende av drogen enligt vad som krävs, se 

nedan. 

3.1.2 Beroende  

Diagnostiska kriterier för beroende enligt DSM IV gäller - om minst tre av följande kriterier 

uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod. Det sker en tillvänjning 

(toleransutveckling), med antingen behov av en påtagligt ökande mängd för att få effekt eller 

minskad effekt vid ett fortsatt bruk. 

1. Det uppstår typiska abstinenssymtom eller att bruket fortsätter för att undvika sådana 

symtom. 

2. Drogen används i större mängd eller under längre tid än man tänkt sig från början. 

3. Man har ständigt en önskan att minska intaget. 

4. Drogbruket ägnas mycket tid. 
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5. Drogbruket påverkar viktiga sociala aktiviteter. 

6. Drogbruket fortsätter trots kunskap om skadeeffekterna. 

(www.fass.se. 2004-12-07) 

3.2 Narkotikamissbruk  

Vi har valt att i denna studie avgränsa oss till att studera narkotikamissbruk, vi har således valt 

bort alkoholmissbruk. Både narkotika och alkohol kan missbrukas men en betydande skillnad 

är att alkoholmissbrukaren endast överskrider samhällets normer om vad som är ett normalt 

alkoholbruk. Narkotikamissbrukaren begår däremot kriminella handlingar genom att 

missbruka eftersom användning av narkotika i juridisk mening är illegalt, till skillnad från 

konsumtion av alkohol (Kristiansen, 2000). Med narkotikamissbruk avser vi i enlighet med 

Kristiansen (2000) en livsstil där narkotikan blir en central aktivitet i missbrukarens liv. Det 

innebär att ”narkotikaanvändningen upptar en så stor del av individens tillvaro att den ger 

problem av social, psykisk, fysisk och/eller ekonomisk art” (a.a. s. 21).  

De benämningar ”före detta missbrukare” eller ”före detta narkotikamissbrukare” vi valde att 

använda kan upplevas stigmatiserande då ordets betydelse inte är positivt. Det gör att 

kvinnornas identitet fortfarande har en koppling till deras tidigare livssituation. Det är svårt att 

hitta ord som har samma innebörd, men som inte är negativt laddade. Vi valde att 

intervjupersonerna retrospektivt skulle berätta om sitt liv som före detta missbrukare. En 

reflexion vi då har gjort är hur länge en person är ”före detta narkotikamissbrukare”. 

 

3.3 Drogfrihet 

Det finns olika definitioner på vad som är drogfrihet. Anonyma Narkomaner (NA) definierar 

drogfrihet med att individen avhåller sig från alla sinnesförändrande medel som exempelvis 

narkotiska preparat och alkohol (Anonyma Narkomaner, 1998). Definitionen av drogfrihet i 

denna studie avses med att individen är fri från narkotiska preparat, däremot inbegrips inte 

alkohol i definitionen.    

 

3.4 Vändpunkt  

Enligt Byqvist (1987) är vändpunkten den punkt i missbrukarens karriär som inträffar när hon 

börjar ifrågasätta sitt leverne. Den definition av vändpunkten vi valt att använda är de faktorer 

eller orsaker som gör att en person väljer att sluta och på olika sätt signalerar till sin 

omgivning att ett uppbrott skett. Personen söker stöd i omgivningen och letar efter 

nödvändiga resurser till förändringen (Hedin, 2002).   
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3.5 Förändringsprocesser 

Lennéer Axelson & Thylefors (2002) beskriver en definition på förändringsprocessen som 

passar in på vår studie och där förändringsprocessen delas upp i tre faser, den första fasen är 

frigörelsefasen där individen börjar ifrågasätta sina gamla livsmönster. Den andra fasen i 

förändringen innebär att gamla mönster ersätts med nya, förändringen sker både på ett 

känslomässigt och på ett intellektuellt plan. Den tredje fasen består av en stabiliseringsperiod 

där den genomförda förändringen befästs (Lennéer Axelson & Thylefors, 2002).   

 

 3.6 Social integration 

Kristiansens (2000) definition på social integration är att ha en social och materiell förankring 

i det ”vanliga” samhället där den materiella basen utgörs av ett ordnat boende och 

försörjningsmöjligheter. Med social integration avses i denna studie att ha en social 

förankring i samhället genom arbete eller annan form av sysselsättning och bostad.  

 

3.7 NA – Anonyma narkomaner 

Anonyma Narkomaner, NA, är en självhjälpsrörelse för narkotikamissbrukare, som utgår från 

Anonyma Alkoholisters program. Verksamheten baseras på gruppmöten. NA har inga 

professionella terapeuter och driver inga behandlingshem. Det stöd som erbjuds hos NA är 

gruppgemenskapen, där andras erfarenheter kan ge hjälp till att finna egna lösningar 

(Anonyma Narkomaner, 1998). 

 

3.8 Minnesotamodellen  

Vi har valt att inte fördjupa oss i behandlingsmetoder i vår studie om förändringsprocessen, 

men presenterar kort den behandlingsmodell som två av intervjupersonerna genomgått.  

Minnesotamodellen är en behandlingsmodell som grundas på AA – Anonyma Alkoholister 

och NA – Anonyma Narkomaners synsätt och de 12 stegen. Ett centralt inslag är att erkänna 

sitt drogberoende. Enligt 12-stegsprogrammet betraktas beroendet som en sjukdom. 

Behandlingsmodellen arbetar primärt med sjukdomsinsikten, det vill säga att erkänna sin 

maktlöshet inför sjukdomen och att acceptera sig själv som den man är (Hilte, 2002).  
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4. Metod och urval 
I detta avsnitt redovisas den valda forskningsmetoden, urval, datainsamling och analysmetod. 

Därefter följer en diskussion om reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och etiska 

överväganden samt metodöverväganden.  

 

4.1 Design 

I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med fem halvstrukturerade temainriktade 

intervjuer då avsikten var att låta ett mindre antal kvinnor med egna ord beskriva sin 

förändringsprocess på väg mot drogfrihet. Syftet med en intervju är att söka förstå världen ur 

de intervjuades synvinkel och sträva efter att se den som intervjupersonerna upplever den 

(Kvale, 1997). 

 

4.2 Urval  

Vi har gjort ett strategiskt urval där urvalskriteriet var att finna kvinnor med en tidigare 

erfarenhet av ett flerårigt narkotikamissbruk. Detta för att intervjupersonerna i hög grad skall 

ha varit involverade i ett narkotikamissbruk, det vill säga att missbruket har varit en 

huvudsaklig del i deras liv. De skulle dessutom ha uppnått en långvarig och stabil drogfrihet 

på minst fem år och idag leva ett socialt integrerat liv. Kravet på en långvarig och stabil 

drogfrihet grundar sig på att det kan ta lång tid att få ordning på sin tillvaro och skapa ett liv 

som är socialt integrerat. Vi ansåg att fem års drogfrihet kunde anses som tillräckligt lång tid 

(för vidare diskussion se Kristiansen, 2000). Med detta avser vi att intervjupersonerna skall ha 

lämnat narkotikamissbruket och kriminaliteten bakom sig, samt ha en social förankring i 

samhället genom arbete eller annan form av sysselsättning och bostad.  

Valet av fem intervjupersoner gjordes utifrån att fyra kunde bli för få. Vi ansåg att fem 

intervjupersoner skulle ge ett rimligt arbetsmaterial för denna studie. I sökandet efter 

intervjupersoner användes den så kallade snöbollseffekten (Esaiasson m.fl., 2003) som teknik. 

Det innebär att intervjupersoner kan hjälpa till att få tag på fler personer som kan passa för 

studien. Genom våra privata nätverk fann vi kvinnor som passade in på urvalskriterierna. De 

kvinnor vi fick kontakt med hjälpte oss i sin tur att finna fler intervjupersoner.  
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4.3 Datainsamling och dataanalys 

4.3.1 Litteratursökning 

För att finna aktuell litteratur och forskning på området sökte vi på Socialhögskolans 

bibliotek, LIBRIS, Artikelsök samt CAN´s bibliotek och använde sökord såsom 

förändringsprocess, missbruk, vändpunkt och kvinnliga narkotikamissbrukare. Valet 

av litteratur begränsades till en början med att söka från år 2000 och framåt, detta för 

att finna aktuell forskning på området. Dock fann vi även äldre litteratur som ansågs 

vara relevant för studien. En stor mängd av den litteratur som enbart handlade om 

behandling valdes bort då studien syftade till att undersöka förändringsprocesser 

med eller utan behandling (Blomqvist, 2002). Även litteratur som endast berörde 

missbrukande män samt alkoholmissbruk valdes bort eftersom studien endast 

inriktades på kvinnor som missbrukat narkotika. I huvudsak begränsade vi oss till 

svensk och europeisk forskning och litteratur på området för att inte få ett alltför 

stort arbetsmaterial till denna studie. Vi fick även förslag på relevant litteratur av vår 

handledare.  

 

4.3.2 Intervjuernas upplägg och genomförande 

Vi gjorde en temainriktad intervjuguide som var halvstrukturerad (se bilaga 1). Intervjuguiden 

formulerades kring fyra teman som vi fann intresseväckande om förändringsprocessen, mot 

bakgrund av tidigare forskning och de teorier vi valt att utgå ifrån i denna studie. Ett antal 

frågor formulerades under varje tema, uppföljningsfrågor formulerades allteftersom under 

intervjutillfället. Innan intervjuerna genomfördes gjordes en provintervju med en person som 

uppfyllde urvalskriterierna, det vill säga tidigare erfarenhet av långvarigt missbruk, en 

långvarig och stabil drogfrihet samt ett socialt integrerat liv. Detta för att testa intervjuguidens 

relevans och för att få en uppfattning om hur lång tid intervjuerna skulle ta att utföra.  

Första kontakten med intervjupersonerna togs per telefon då tid och plats för intervjuerna 

bokades. Intervjuerna genomfördes på ställen som intervjupersonerna valt, detta för att de 

skulle känna sig så trygga och bekväma som möjligt i intervjusituationen. Båda författarna 

deltog vid intervjutillfällena, utom vid ett tillfälle då den ena inte kunde vara med på grund av 

sjukdom. Intervjuerna varade 45-60 minuter och spelades in på ljudband. De bandade 

intervjuerna transkriberades sedan så ordagrant som möjligt och skrevs om till ett mer korrekt 

skriftspråk utan suckar, tankepauser etcetera. Detta har gjorts för att underlätta för läsaren och 

göra texten mer lättförstådd (för vidare diskussion se Kvale, 1997). De citat vi valt att 

använda har på vissa ställen förtydligats genom okursiverade ord inom parentes. 
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 4.3.3 Analys av kvalitativa data 

Analysarbetet inleddes med en tematisering av utskrifterna utifrån de fyra teman som valts, 

genom läsning av utskrifterna och genom att färgmarkera respektive tema. Vi använde oss av 

meningskoncentrering som är en teknik där man sammanfattar och förkortar långa uttalanden 

utan att innebörden går förlorad (Esaiasson m.fl., 2003; Kvale, 1997). Efter det valdes olika 

citat som beskrev de olika delarna i förändringsprocessen. Likheter och skillnader jämfördes i 

utsagorna och resultaten analyserades sedan utifrån tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkterna. 

 

4.4 Reliabilitet och validitet  

Genomgående under arbetet med studien har författarna varit delaktiga vid såväl 

intervjutillfällen som vid transkribering, analys och rapportskrivning. Vid intervjutillfällena 

hade en av författarna huvudansvaret för själva intervjun, den andre deltog som stöd och 

ansvarade för teknisk utrustning samt tidsramar. Detta innebar att vi diskuterat våra tolkningar 

och reflektioner med varandra vid transkribering och tolkning av materialet vilket borde ha 

ökat undersökningens reliabilitet (se Kvale, 1997), det vill säga studiens tillförlitlighet eller 

pålitlighet. Vi har även diskuterat resultat och tolkningar med vår handledare.  

Då en av författarna kände en av intervjupersonerna valde vi att låta den andre hålla i 

intervjun, detta för att vara så neutrala som möjligt och inte låta en eventuell förförståelse 

påverka intervjun.  Vi har också försökt säkra reliabiliteten genom klart formulerat syfte och 

tydliga frågeställningar. Genom att redovisa metod, urvalskriterier och tillvägagångssätt vid 

genomförande av intervjuerna och analys av det insamlade material torde reliabiliteten i 

studien också ha ökat.  

 

För att öka validiteten (se Kvale, 1997) i studien, det vill säga undersökningens giltighet eller 

trovärdighet, inleddes arbetet med att göra en provintervju för att testa om intervjuguidens 

teman och frågor var relevanta för undersökningen. Enligt Esaiasson med flera (2003) ökar en 

provintervju möjligheten att undersöka om intervjuguidens teman följer en logisk ordning. 

Provintervjun ledde till att vi omformulerade och strök vissa frågor för att öka möjligheten att 

undersöka det vi verkligen ville undersöka.  

Då detta är en återblick på en period i kvinnornas liv som ligger ganska långt tillbaka i tiden 

kan denna studie betraktas som retrospektiv (se Repstad, 1999). Olika felkällor kan därför 

uppstå på grund av att det gått lång tid sedan kvinnorna slutade missbruka vilket kan resultera 

i svårigheter att minnas enskilda händelser och detaljer. Även omtolkningar av händelser kan 
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ske mot bakgrund av de erfarenheter de besitter idag. Vi vill poängtera att det är 

intervjupersonernas minnen av hur de upplevde missbruksperioden och tiden som följde som 

beskrivs i denna studie.  Därutöver består studien av vår tolkning av kvinnornas berättelser. 

Under forskningsprocessen har vi haft i åtanke studiens syfte och frågeställningar för att 

tillförsäkra oss att vi undersöker det vi avser att undersöka. 

 

4.5 Generaliserbarhet 

En avgränsad studie med ett fåtal intervjupersoner kan vara svår att generalisera på en större 

population. Syftet med denna studie var att öka kunskapen och förståelsen om ett mindre antal 

före detta narkotikamissbrukande kvinnors väg mot drogfrihet. De resultat som kommit fram 

baseras på kvinnornas berättelser om sina erfarenheter. I analysen av resultaten gjordes 

jämförelser med tidigare forskning på området. Intervjupersonerna i vår studie har liknande 

erfarenheter av livet som missbrukare samt liknande anledningar till uppbrott som 

intervjupersoner i andra undersökningar. Kristiansen (2000) påvisar att resultat från 

kvalitativa studier kan göras generaliserbara genom jämförelser med resultat från andra 

studier och genom att de kan vara en hjälp i olika former av diskussioner inom ämnet. Vi kan 

naturligtvis inte vara säkra på att just de kvinnor som vi valt att studera är karakteristiska för 

den övriga populationen inom området. Materialet är inte tillräckligt omfattande för att kunna 

dra några generella slutsatser. Studiens resultat ska därför inte generaliseras utanför dess 

sammanhang. 

 

4.6 Etiska överväganden   

De etiska överväganden som gjorts har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 2002), detta för att värna om 

kvinnornas integritet.  

Ett informationsbrev lämnades till intervjupersonerna vid intervjutillfället (bilaga 2). I detta 

brev klargjordes studiens syfte samt information om det frivilliga deltagandet. 

Intervjupersonerna utlovades anonymitet och att de när som helst skulle kunna avbryta sin 

medverkan. Brevet innehöll även information om hur själva intervjusituationen skulle se ut, 

de tänkta tidsramarna, att intervjun bandades samt att båda författarna skulle närvara.         

 

Anonymiteten har säkerställts genom kodning av utskrifterna. I de citat som redovisas har 

namn, platser och annan information som till exempel kodningen av intervjupersonerna tagits 

bort. Detta för att minimera risken att läsare av studien inte skall förstå vem av kvinnorna som 
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sagt vad, vilket då skulle kunna kränka anonymiteten. De inspelade banden förstörs då 

uppsatsen är klar och examinerad. Ett annat etiskt övervägande vi gjorde var att utforma 

frågorna i intervjuguiden så att de inte skulle upplevas som kränkande. I slutet av varje 

intervju erbjöd vi att skicka intervjupersonerna ett exemplar av den färdiga rapporten.  

 

4.7 Metodöverväganden  

I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med halvstrukturerade intervjuer då syftet 

med den var att låta ett mindre antal kvinnor med egna ord beskriva sin förändringsprocess på 

väg mot drogfrihet. Fördelen med denna metod är att intervjupersonerna fritt kan berätta om 

sina upplevelser och tankar och de behöver inte vara låsta vid ett strikt strukturerat 

frågeformulär.  

De kvinnor vi valde att intervjua hade alla en lång drogfrihet bakom sig. Vi frågar oss om 

resultaten kunde ha sett annorlunda ut om vi hade valt kvinnor med kortare tid i drogfrihet, 

både när det gäller hur kvinnorna förhåller sig till sina erfarenheter och när det gäller synen på 

missbrukslivet. Vi valde att se kvinnorna i ett kvinnligt perspektiv, det hade varit intressant att 

studera deras erfarenheter ur feministiskt perspektiv, det vill säga ur ett perspektiv med en 

könsmaktsstruktur (se Holmberg, 2003) där män är överordnade kvinnor. Prochaskas & 

DiClementes (1994) förändringsmodell vi använt i vår analys kan vara användbar om man vill 

se individens process i sin förändring.  De brister som denna modell har är att den endast 

beskriver beteendeförändringar och att den inte förefaller ta hänsyn till trauman och skador, 

eller förändringar på djupet i individens identitet.  

 

4.8 Författarnas arbetsfördelning 

Genomgående under arbetet med studien har båda författarna varit delaktiga under 

hela processen. Den valda litteraturen inför litteraturstudien delades upp mellan 

författarna och lästes var för sig för att därefter delges den andre genom skriftliga 

sammanfattningar. Båda har utom vid ett tillfälle deltagit vid intervjuerna. 

Transkribering, analys, resultatredovisning och rapportskrivning har utförts av 

författarna tillsammans.  

 

5. Tidigare forskning 
Under denna rubrik presenteras den tidigare forskning vi funnit om missbrukande kvinnor; 

först en övergripande sammanfattning av problemområdet, därefter synen på den 
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missbrukande kvinnan och livet för den missbrukande kvinnan ur ett forskningsperspektiv. 

Avslutningsvis redovisas forskning om vändpunkten och livet efteråt. Teorier om 

förändringsprocesser kommer att presenteras under rubriken teoretiska utgångspunkter i nästa 

kapitel. 

 
5.1 Problemområde 

Det framgår av tidigare forskning (Blomqvist, 2002; Hedin, 2002; Kristiansen, 2000) att 

missbrukande kvinnor länge varit en osynlig grupp inom missbruksforskningen. Detta gäller 

inte bara i Sverige utan också i hela Europa. Det är mindre än en fjärdedel av missbrukarna i 

Sverige som är kvinnor. Undersökningar som gjorts i fem länder i Europa visar på liknande 

siffror. De länder man tittat på här är: Italien, Frankrike, Tyskland, Portugal och Spanien (De 

Fazio, 2000a). Länge utgick man ifrån att könet inte har någon betydelse när det gäller 

missbruk och att mäns och kvinnors erfarenheter och upplevelser är detsamma i 

missbrukarvärlden. Detta samt att kvinnorna är en minoritet bland missbrukarna beskriver 

Taylor (1993) i sin avhandling ”Women Drug Users” om kvinnliga narkotikamissbrukare som 

lever i Glasgow, som anledning till att så få studier gjorts om kvinnliga missbrukare.  

På senare år har ytterligare forskning enligt Leissner & Hedin (2002) lyft fram den 

missbrukande kvinnans sociala situation i missbrukarkulturen.  

De få studier som gjorts om kvinnor och missbruk är enligt flera forskare oftast medicinskt, 

psykiatriskt eller psykologiskt inriktade (Kristiansen, 2000; Lander, 2003; Taylor, 1993). De 

handlar i första hand om hur kvinnans drogmissbruk påverkar fortplantningen, fostret och det 

nyfödda barnet. Lander (2003) beskriver hur forskningen om missbrukande kvinnor fokuseras 

kring behandling och moderskap och hur det är att vara kvinna i en mansdominerad kultur där 

kvinnors drogbruk ses som ett maskulint beteende. Forskningen om sjukdomar som till 

exempel HIV/Aids fokuseras ofta kring kvinnors riskbeteende, det vill säga vad hon utsätter 

sig och andra för smittorisker. 

 

Enligt Kristiansen (2000) interagerar missbrukare på olika sätt med samhället under 

missbruksperioden. Bortser forskningen från detta så kan det bidra till att framför allt 

missbrukande kvinnor blir osynliga inom forskningsområdet. Fokuserar man endast på vilka 

problem och svårigheter dessa kvinnor har så kan man inte se vilka erfarenheter och förmågor 

de besitter. Genom att under missbruksperioden exempelvis klara av att arbeta, sköta hemmet, 

hämta/lämna barn på dagis så uppfyller de kraven på vad som förväntas av dem som kvinnor i 
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samhället. De upprätthåller vad Kristiansen (2000) kallar en samhällelig kompetens. Att 

bortse från denna kompetens som är en viktig del i kvinnans liv innebär att hon osynliggörs, 

vilket i sin tur kan försvåra förståelsen för de kvinnor som lämnar missbrukslivet.  

 

5.2 Synen på den missbrukande kvinnan 

Trulsson (2002) beskriver att kvinnor som använder sig av olika former av rus historiskt sett 

beskrivs som dåliga kvinnor. Både inom litteraturen och konsten har kvinnan beskrivits som 

”vämjelig, lösaktig, passiv, obehärskad och svår att kontrollera” (a.a. s. 76). Dessa tankar 

lever fortfarande kvar och även idag beskrivs den missbrukande kvinnan som annorlunda i 

förhållande till ”vanliga” kvinnor. Ord och uttryck kan användas för att ge en person en 

negativ egenskap. Lander (2003) menar att vi kan definiera en avvikare genom att namnge 

henne, hennes handling omformas till en egenskap. Genom att benämnas som hora, sköka, 

hagga och prostituerad så urskiljs den missbrukande kvinnan från andra kvinnor och hon blir 

den dåliga och förtappade kvinnan. Hon stämmer inte överens med den bild som samhället 

med sina kulturella normer och värderingar skapar om hur en kvinna skall uppföra sig och 

bete sig. Detta gör att den missbrukande kvinnan ses som den ”avvikande kvinnan” vilket 

leder till att de missbrukande kvinnorna själva kan anse sig vara avvikande.   

 

Lander (2003), Taylor (1993) och De Fazio (2000b) beskriver att samhällets syn på den 

missbrukande kvinnan fokuserar på moderskapet och på kvinnan som sexobjekt. Den 

missbrukande kvinnan framställs som en dålig moder som inte kan eller bör ta hand om sina 

barn och som inte heller borde föda några. 

 

5.3 Livet för den missbrukande kvinnan ur ett forskningsperspektiv 

Forskningen ger ofta en schabloniserad bild av den narkotikamissbrukande kvinnan, som 

offer för narkotikaberoende och som passiva bihang till narkotikamissbrukande män 

(Kristiansen, 2000). Kvinnorna i Taylors (1993) undersökning beskriver att de började 

använda droger av egen vilja på grund av nyfikenhet. Flera av dem beskriver att detta skedde 

mot deras partners vilja. Taylor kommer i sin studie fram till att kvinnorna var allt annat än 

viljelösa, de var aktiva i att börja, underhålla och fördjupa sitt narkotikamissbruk.  

Även Holmberg (2000) belyser att kvinnor i missbruksforskningen återkommande beskrivs 

som beroende och utsatta av män. Kvinnan är i missbrukarkretsar ofta underordnad mannen 

vilket även styr hennes handlingsutrymme. Ett sätt för kvinnor att förbättra den sociala 

positionen inom drogvärlden kan vara att använda kroppen som ”ett symboliskt kapital” 
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(Lander, 2003, s. 187). Kroppen kan på olika vis användas för att få mat, husrum och droger. 

Det framstår som att äldre kvinnor som har skaffat sig en bättre social position i drogvärlden 

inte behöver använda sin kropp i samma utsträckning. De kan till exempel försörja sig på att 

sälja narkotika eller begå några andra former av kriminella handlingar. Både Holmberg (2000) 

och Lander (2003) belyser att många missbrukande kvinnor är utsatta för våld och speciellt 

för våld av män de har en relation med. Detta våld kan vara både psykiskt och fysiskt och är 

ständigt en del av kvinnans vardag.  

 

Stocco med flera (2000) beskriver i studien, ”Women drug abuse in Europe: gender identity”, 

att missbrukande kvinnor ofta tar till sig typiska maskulina drag med tendenser till aggressiva 

reaktioner. De får utbrott av ilska samt har andra antisociala karaktärsdrag som ofta utmärker 

missbrukande män. Holmberg (2000) talar i sin studie, ”Aspekter av kvinnosynen i 

missbruksbehandling” om hur kvinnliga missbrukare gjort ”karriär” inom manliga domäner; 

de ägnar sig åt stöld, snatteri och narkotikahandel. Kvinnorna utvecklar en manlig livsstil som 

leder till att de uttrycker manliga värderingar och mer eller mindre ”blir som män” vilket ger 

effekter för hur de tolkas som kvinnor. 

 

Flera forskare (Grufman Kalén, 2002; Lander, 2003; Trulsson, 2002) påvisar att många 

kvinnor in i det längsta försöker dölja sitt missbruk på grund av skäl som till exempel sociala 

attityder. Starka skam- och skuldkänslor ökar benägenheten att dölja missbruket och detta 

hemlighetshållande kan i sin tur leda till att dessa känslor förstärks. Missbrukande kvinnor är 

ofta mindre kända av myndigheter och i vårdapparaten. Detta kan till exempel vara på grund 

av risken att få barnen omhändertagna. Arne Kristiansen (2000) visar i sin avhandling ”Fri 

från narkotika” att kvinnor söker och beviljas vård i betydligt lägre omfattning än män. Detta 

tolkar Kristiansen som att kvinnor uppmärksammas mindre och att kvinnor inte heller söker 

stöd i samma utsträckning som män, av rädsla för att missbruket ska bli synligt.   

 

5.4 Vändpunkten - vägen ut ur missbruket 

Flera forskare (Blomqvist, 2002; Byqvist, 1987; Holmberg, 2000; Kristiansen, 2000) 

framhåller att narkotikamissbruket vanligtvis med tiden medför negativa sociala, ekonomiska, 

emotionella, fysiska och psykiska konsekvenser. De sociala konsekvenserna kan för dessa 

kvinnor som haft missbruksproblem innebära att de har få relationer till andra människor 

utanför missbrukarkretsar och att de existerande relationerna ofta kan vara konfliktfyllda. 

Även inom missbrukarvärlden kan kontakten missbrukare emellan vara konfliktfylld, 
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umgänget handlar sällan om vänskap utan det handlar mer om tillgång till pengar, droger och 

kontakt med langare.  

Exempel på negativa ekonomiska konsekvenser kan vara att sakna arbete, bostad, utbildning 

samt att ha stora skulder, till exempel banklån och obetalda böter. Emotionella konsekvenser 

kan vara skuld- och skamkänslor gentemot till exempel barn och anhöriga, förnedrande 

händelser i samband med missbruk, exempelvis prostitution, sexuella övergrepp, fysiskt och 

psykiskt våld av män. Fysiska konsekvenser kan bestå i att missbruket har satt sina spår, en 

del drabbas av sjukdomar som till exempel hepatit C och HIV/Aids. Andra problem som inte 

är av medicinsk natur kan vara ärr från injektionsmissbruk och/eller misshandel, dessa kan ge 

både fysiska och psykiska konsekvenser. Psykiska konsekvenser kan exempelvis vara ångest, 

hallucinationer, psykoser och paranoia (Blomqvist, 2002; Byqvist, 1987; Holmberg, 2000; 

Kristiansen, 2000). 

 

Beträffande uppbrott från missbruk finns det relativt få studier som har följt personen genom 

hela förändringsprocessen. Däremot har flera forskare (Blomqvist, 2002; Byqvist, 1987; 

Hedin, 2002; Kristiansen, 2000) presenterat teorier kring orsakerna till uppbrottet ur 

drogmissbruket. Ett begrepp de refererar till är ”the rock bottom” (se t.ex. Kristiansen, 2000, 

s. 38) som av många före detta missbrukare beskrivits som den punkt då de nått bottenläget 

där de bara har två val, självmord eller att sluta missbruka.  

 

Blomqvist (2002) beskriver hur människor med ett omfattande och intensivt 

narkotikamissbruk, trots allt lyckas förändra sitt sätt att leva. I sin avhandling ”Att sluta med 

narkotika - med eller utan behandling” har han funnit en skillnad mellan de som genomgått 

behandling mot dem som inte valde behandling. De sistnämnda kallar han ”självläkarna” (a.a. 

s. 45), det vill säga människor som förändras av egen kraft. De senare hade i större 

utsträckning aktivt försökt trappa ned sitt droganvändande tiden före det aktiva beslutet än de 

som valde behandling. Deras beslut till förändring kom av en mer långvarig process där 

motivationen var en kombination av negativa och positiva inslag medan de som valt 

behandling i större utsträckning beskrev att missbruket och de negativa konsekvenserna nått 

en ”kulmen”.  

Något som framkommer i Kristiansens (2000) och Blomqvists (2002) studier är att det inte 

enbart är de negativa konsekvenserna som leder till beslut om förändring, även positiva 

händelser i livet är värdefulla i förändringsprocessen. Exempel på dessa kan vara att få barn, 
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ett arbete eller en bostad. Dessa händelser är även av stort värde för möjligheterna att hålla sig 

drogfri. 

 

5.5 Livet efteråt 

Att sluta missbruka är inte bara frågan om att sluta använda droger utan också att bryta upp 

från en livsstil. Att skapa och bygga upp en ny livsstil är lika problematiskt som att bryta upp 

från en. Problemet för missbrukaren är inte att sluta, det verkliga problemet är att hålla sig 

drogfri (Grufman Kalén, 2002; Kristiansen, 2000). Enligt Kristiansen (2000) pekar många 

undersökningar på att det kan ta upp till flera år för en person som lämnar missbrukarlivet till 

att uppnå stabilitet i den nya livssituationen, det vill säga att bli socialt integrerad.  

 

Ett av de största problemen för de som lämnar missbrukslivet handlar om den samhälleliga 

stämplingen av narkotikamissbrukare, upplevelsen av att fortfarande anses som avvikande och 

att alltid komma att bli betraktad som före detta missbrukare. Många upplever känslor av 

skuld och skam och undviker i vissa sammanhang att berätta om sitt tidigare liv som 

narkotikamissbrukare av rädsla för att bli negativt behandlade (Kristiansen, 2000). Något som 

framgår av Blomqvists analys (2002) är att kvinnorna i hög grad kämpar med känslor av 

ensamhet, skuld och social osäkerhet på sin väg att lämna missbruket bakom sig. Det är även 

vanligt att kvinnor väljer att leva ensamma efter att ha levt i förtryckande och destruktiva 

relationer. Både Hedin (2002) och Kristiansen (2000) beskriver att en vanlig upplevelse bland 

kvinnor som nyligen slutat missbruka är att befinna sig mellan två världar, drogvärlden och 

den ”vanliga” världen. De befinner sig i vad Hedin (2002) kallar en marginalsituation, 

Kristiansen (2000) refererar till begreppet marginalkonflikt. 

 

Några studier (Kristiansen, 2000; Lander, 2003) visar att de som slutat missbruka upplevde 

utanförskap och ensamhet den första tiden då de var tvungna att kapa banden med sitt tidigare 

umgänge. Relationer till andra människor som varit narkotikamissbrukare var betydelsefulla, 

flera av dem hade kontakt med någon som kände till deras bakgrund. 

Det är vanligt förekommande att människor med egen missbrukserfarenhet engagerar sig i 

religiösa eller ideologiska organisationer och självhjälpsgrupper, till exempel 12-

stegsrörelsen, AA – Anonyma Alkoholister och NA – Anonyma narkomaner. 12-stegsrörelsen 

har enligt Kristiansen (2000) studerats ur ett flertal perspektiv och dess betydelse som socialt 

nätverk för medlemmarna är av särskilt intresse för att upprätthålla drogfrihet. Även Skårner 
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(2001) belyser att det sociala nätverket har betydelse för att vidmakthålla och vidareutveckla 

förändringen och stabilisera den nya livssituationen. 

 

För många före detta missbrukare kan arbete inom missbrukarvården som till exempel 

socialarbetare eller behandlare vara ett naturligt yrkesval. Det kan vara en möjlighet att få dela 

med sig av sina erfarenheter, likväl som det kan vara en värdefull tillgång för den övriga 

personalgruppen att ha en arbetskamrat med erfarenhet av missbruk. Detta ger även en 

möjlighet för de före detta missbrukarna att komma in på en arbetsmarknad där erfarenheter 

från missbrukarlivet ses som en tillgång (Blomqvist, 2002; Kristiansen, 2000). 

 

6. Teoretiska utgångspunkter 
Under denna rubrik presenteras teorier som använts för att beskriva förändringsprocesser om 

att sluta med ett missbruk. Det är dessa teorier som använts i analysen av materialet. Vi har 

valt att studera förändringsprocessen enligt Prochaskas & DiClementes förändringsmodell 

”Stages of Change” (1994). 

 

6.1 Teorier om förändringsprocesser 

Vägen ut ur missbruk är ofta en lång och komplicerad process, det kan innebära svårigheter 

att anpassa sig och leva ett drogfritt liv. Enligt Blomqvist (2002) och Kristiansen (2000) 

handlar förändringsprocessen för många som haft sin sociala förankring i missbrukslivet om 

en identitetsförändring.  

För att bli fri från ett narkotikamissbruk krävs det enligt Kristiansen (2000) först att personen 

förändrar uppfattningen om drogerna och livet som missbrukare. Detta sker ofta genom de 

negativa konsekvenser av missbruket som leder till insikten om att en förändring måste ske.  

För det andra att han eller hon förändrar sitt handlingssätt gentemot drogerna, det vill säga att 

man slutar med drogerna och använder sig av olika strategier för att stå emot sitt drogsug. 

Det tredje kravet består i att bryta sig loss från livet som missbrukare, att bryta kontakten med 

personer som fortfarande missbrukar. För en del kan det till och med innebära att helt byta 

bostadsort. Att knyta sociala kontakter som ger stöd för förändringen är den fjärde och i 

forskningen den mest återkommande betydelsen för att upprätthålla drogfriheten. Det kan 

handla om att förbättra kontakten med anhöriga, och/eller byta umgänge. Omgivningens 

bemötande har stor betydelse för individen och påverkar om individen väljer att handla samt 

hur den väljer att handla.  
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Blomqvist (2002), Hedin (2002) och Kristiansen (2000) betonar betydelsen av interaktionen 

mellan behandlare och klient. Att möta ärliga och engagerade människor som är övertygade 

om att en förändring är möjlig är enligt många före detta missbrukare viktigare än vilken 

behandling man är på. Relationens kvalitet är mer betydelsefull än dess form och innehåll. De 

professionella kontakterna är minst lika viktiga som kontakten med anhöriga och andra 

närstående personer. Det femte och sista kravet handlar om att etablera en position i det 

drogfria livet, att skaffa nya intressen, att börja arbeta eller studera (Kristiansen, 2000).  

 

Hedin (2002) beskriver ett förändringsförlopp som består av fyra delar. Den första fasen är en 

kris- och reaktionsfas där psykiska och psykosomatiska symtom dominerar. Depression, 

ångest och osäkerhet inför framtiden gör att de kvinnor som lämnat sitt missbruk är i stort 

behov av hjälp- och stödinsatser från både professionella och andra. Den andra fasen, 

uppbyggnadsfasen innebär att kvinnorna arbetar, studerar och etablerar nya relationer. 

Utvecklingen och uppbyggnaden av ett nytt livssammanhang går snabbt framåt. Tredje fasen, 

återfallsfasen, kan innebära att kvinnorna stöter på svårigheter. Dessa kan bestå i till exempel 

”rollrester”, det vill säga minnen och incidenter som påminner om det gamla livet samt 

skepsis från omgivningen och känslan av ensamhet och att vara alienerad i sin nya roll. Den 

fjärde fasen är stabiliseringsperioden där de nya erfarenheterna integreras och där rollrester 

och ensamhet hanteras bättre. Här börjar osäkerheten ge vika och kvinnorna känner sig mer 

hemmastadda och trygga i sin nya roll. 

 

6.2 Prochaska och DiClementes förändringsmodell 

Prochaskas och DiClementes (1994) förändringsmodell, Stages of Change, utvecklades 

utifrån deras forskning om hur människor förändras av egen kraft. Genom en djupanalys av 

olika psykoterapeutiska teorier valdes de mest framträdande förändringsprocesserna i varje 

teori. Teorierna som analyserades var: psykodynamisk teori, humanistiska/existentiella 

teorier, gestaltpsykologi, behaviorism samt kognitiva teorier. Processer enligt dessa teorier 

skildrar hur individen upplever sin förändring, från ett aktivt missbruk till ett liv i drogfrihet. 

 

I vår översättning av Prochaskas & DiClementes (1994) förändringsprocesser har vi tagit  

hjälp av Gyllenhammars (2002) beskrivning av dessa begrepp: 

Medvetandegörande – Vilket innebär att bli medveten om sitt problem. 
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Självomvärderande/Självfrigörande – Vilket innebär tankar och känslor beträffande 

individens förhållande till problemet samt viljan att engagera sig i förändringen och en tro på 

sin förmåga. 

Känslomässigt uppvaknande – Individen får ett uppvaknande och kan ge uttryck för sina 

känslor kring problemet och dess lösning. 

Motbetingning – Att man ersätter missbruksbeteendet med andra alternativ. Detta sker genom 

exempelvis en sysselsättning som inte är relaterat till problemet.  

Stimulus kontroll – Att man undviker och bemöter situationer som utgör en risk för 

drogfriheten.  

Belöning/förstärkning – Att man belönar sig själv eller blir belönad av andra för att man 

förändras. 

Stöttande relationer – Att man kan vara öppen om sina problem i förtroendefulla miljöer med 

människor som bryr sig om en.   

(Gyllenhammar, 2002 s.14; Prochaska och DiClemente, 1994, s. 27 ff.) 

 

Prochaska & DiClemente (1994) fann att de som lyckats sluta med missbruket hade använt 

sig av de olika processerna under olika faser i sina försök att åstadkomma en förändring. De 

valde process utifrån vilken situation de befann sig i för tillfället.  

Gyllenhammar (2002) sammanför i sin avhandling ”Kognitiv psykoterapi – vid missbruk och 

beroende” teorier från kognitiv psykoterapi med Prochaska & DiClementes 

förändringsmodell. Vi har även här tagit hjälp av Gyllenhammars (2002) beskrivning i vår 

översättning av förändringsstadierna. 

 

Modellen innehåller sex förändringsstadier: 

 

• Det oreflekterade stadiet 

Här finns ett motstånd mot förändring, personen har ännu inte sett sitt problem och har 

ingen intention att ändra sitt beteende. Omgivningen är däremot ofta medveten om 

individens problem. 

• Övervägandestadiet 

Här börjar personen inse att det finns ett problem och funderar på att ta itu med problemet 

men är ännu inte riktigt redo att ta första steget. Detta stadium kan personen befinna sig i 

under en längre tid. Här vägs för- och nackdelar av problemet, personen jämför den 

positiva sidan av problemet med förlusten av problemet. 
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• Förberedelsestadiet 

Här planerar personen att ta steget till en förändring. Ett viktigt steg här är att tala om för 

andra att man tänker förändra sitt liv genom att sluta med missbruket. I detta stadium kan 

personen minska intaget av drogen eller göra ett uppehåll i sitt drogmissbruk.  

• Handlingsstadiet 

Detta stadium innebär aktiv förändring, personen fattar beslut och går till handling genom 

att förändra sitt beteende, sin syn på missbruket eller miljön för att få bukt med sitt 

problem. Detta stadium kräver engagemang i både tid och energi. 

• Vidmakthållandestadiet 

Detta stadium innebär att hålla kvar förändringen, fortsätta att vara drogfri och förebygga 

återfall samt att förstärka vinsterna med drogfriheten.   

• Det avslutande stadiet 

Med detta stadium menas det ultimata målet, då problemet inte längre är ett problem och 

personen inte längre känner något sug efter droger. Alla typer av förändring leder inte hit, 

en del kräver livslångt ”underhåll”. 

(Gyllenhammar, 2002, s. 38 ff.; Prochaska och DiClemente, 1994, s. 39 ff.)  

 

Förändringsmodellen kan ses som en cirkulär process (Figur 1) där personen cirkulerar mellan 

olika stadier. 

 
Figur 1.  ”Förändringshjulet”. Källa: Gyllenhammar (2002, s.12). Förberedelsefasen finns inte med i denna figur 

då den tillkom i ett senare skede av Prochaskas & DiClementes forskning. 
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Processerna återkommer i varierande grad i de olika stadierna och bidrar till att personen går 

vidare i förändringscirkeln. I det oreflekterade stadiet samt i övervägandestadiet så handlar 

det om att komma till insikt med att problemet finns, det vill säga, processen handlar om att 

medvetandegöra, att reflektera kring sin situation och att formulera problemet. I 

förberedelsestadiet gör klienten således en självomvärdering och en självfrigörelse, den 

senare fortsätter in i handlingsstadiet och där tillkommer processerna motbetingning, 

stimulikontroll samt stöttande relationer. Dessa fortsätter sedan in i nästkommande stadier. 

Processerna kan ses som generella men kan sammanföras under två större begrepp, beteenden 

samt upplevelser. 

Återfall är integrerade i förändringsprocessen och kan ses som en lärosituation som på nytt 

kan föra in personen i övervägandestadiet, där individen åter får ta ställning till sin situation, 

sitt mål och sina strategier för förändring. Det är även möjligt att falla ur förändringsprocessen 

och återgå till det oreflekterade stadiet, återfall är enligt Prochaska & DiClemente (1994) 

snarare regel än undantag. Känslor i samband med återfall är ofta misslyckande, skam, skuld 

och att kampen har varit förgäves. Prochaska & DiClemente (1994) påpekar att varje försök är 

en bit på väg och bättre än inget försök alls. De flesta som försöker skapa en förändring går 

igenom förändringsstadierna tre, fyra gånger innan de lyckas. 

Både Hedins (2002) och Kristiansens (2000) teorier om förändringsprocesser ligger i linje 

med Prochaskas & DiClementes (1994) processer som fokuserar på individens upplevelse och 

beteende. Kristiansen (2000) talar exempelvis om att de negativa konsekvenserna kan leda till 

insikt om att en förändring måste ske, vilket enligt Prochaskas & DiClementes modell innebär 

att individen befinner sig i övervägandestadiet. Hedin (2002) och Skårner (2001) talar om det 

stora behovet av det sociala nätverket som stöd och hjälp för att kvinnorna skall kunna 

fortsätta sin väg till drogfrihet. Denna tanke finns med även i Prochaskas & DiClementes 

förändringsmodell, där vikten av stöttande relationer betonas. 

 

7. Resultatredovisning och delanalys 
I detta avsnitt redovisas resultaten av de kvalitativa intervjuerna i studien under teman utifrån 

intervjuguiden. Dessa är: livet som kvinnlig narkotikamissbrukare, vändpunkten, 

förändringsprocessen samt nuvarande livssituation. Resultaten av intervjuerna redovisas i 

form av citat från intervjupersonerna då vi anser att kvinnornas egna ord bäst beskriver deras 

upplevelser. Intervjuerna med kvinnorna bandades och avlyssnades efteråt. Intervjuerna 

återges så ordagrant som möjligt. I citaten har namn och platser uteslutits för att säkerställa 
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anonymiteten samt underlätta för läsaren att förstå berättelsen. Oavslutade och förkortade 

uttalanden i citaten har markerats med tre punkter. Under varje tema gör vi delanalys av 

resultaten utifrån valda teorier samt hänvisar till tidigare forskning inom ämnesområdet.  

 

7.1 Presentation av intervjupersonerna:  

Intervjuerna genomfördes med fem kvinnor i åldrarna 40-60 år, fyra av dessa kvinnor levde 

som singlar. Alla utom en har barn och alla intervjupersoner arbetar inom den sociala sektorn. 

Alla kvinnorna har en lång erfarenhet av missbruk som sträcker sig mellan 7-20 år, de har 

också varit drogfria under en lång period som är mellan 10-26 år. De huvuddroger som 

använts är bland annat amfetamin, heroin och alkohol.  

Tre av kvinnorna slutade missbruka utan någon form av behandling och två av dem gjorde 12- 

stegsbehandling på behandlingshem, fyra av kvinnorna har senare genomgått olika former av 

terapi. 

_________________________________________________________________________ 

Intervjuperson    IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 
_________________________________________________________________________ 
 
Ålder  54 60 40 45 43 

Civilstånd  Singel Singel Singel Singel Sambo 

Barn  Ja Ja Nej Ja Ja 

Sysselsättning  Psykolog Pensionerad Drogterapeut Soc.sekr. Vårdbiträde 

   Psykolog 

År i missbruk  7 8 14 12 20 

Drogfri antal år  24 26 13 20 10 

Huvuddrog  Amfetamin Amfetamin Heroin/Alkohol Bland/Amfet. Amfet./Heroin 

Behandling   Nej       Nej        Ja     Nej Ja 

Terapi   Ja     Ja  Nej  Ja Ja 

________________________________________________________________________________________ 

7.2 Livet som kvinnlig narkotikamissbrukare  
Under detta tema skildras intervjupersonernas liv när de var inne i ett aktivt missbruk. 

Beskrivningarna handlar om hur det var att vara kvinnlig missbrukare och vilka problem de 

intervjuade kvinnorna upplevde och blev utsatta för under missbrukslivet. 

 

7.2.1 Det aktiva missbruket 

Vi har funnit att alla intervjupersoner på olika sätt levt ett utsatt liv under det aktiva 

missbruket, tre av kvinnorna levde i perioder som hemlösa utan arbete. Några av dem 
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försörjde sitt missbruk genom att stjäla, sälja droger samt genom andra former av kriminell 

verksamhet. Så här beskriver några av dem livet som aktiv missbrukare: 

 
Jag var bostadslös och bodde i portar och bilar en period, en vinter, det 
var hemskt … det var riktigt sunkigt, man låg och svalt helt enkelt.  
 
Det var inte förrän sista åren som jag var värsta raset på plattan och gick 
på heroin. Då gick dan ut på bara till drogerna, för då hade jag inga 
pengar. Då var det bara ut och in i affärer, stjäla, sälja och smuggla och så 
för att få ihop till dagens dos, från morgon till kväll. Bättre att vara död.   
 
Jag knarkade, prostituerade mig, jag var hemlös, det var eländigt, under ett 
par års tid var det väldigt besvärligt. 
 

Det förekom att intervjupersonerna hade arbete i olika perioder under missbrukstiden eller att 

de uppbar någon form av ekonomiskt försörjningsstöd. Två av dem hade bostad under hela 

missbruksperioden där de levde ihop med män som också var missbrukare. Så här beskriver 

kvinnorna sin relation till dessa män:   

 

Jag flyttade medvetet ihop med honom för att ha någonstans att bo. Så pass 
listig var jag att jag förstod att om jag skulle överleva var jag tvungen att 
inleda en relation med en person som jag faktiskt inte var kär i.  
 
Jag har nog varit en väldigt udda missbrukare. Jag var välklädd och inte 
påverkad när jag träffade andra, jag var bara påverkad här hemma. Jag 
passade inte in. Det var egentligen inte drogen, det var för att behålla den 
här mannen som jag älskade, konstig kärlek men ändå. Jag ville inte bli av 
med honom, det var han som var min drog.  
 

Fyra av kvinnorna var medvetna om att de var missbrukare, en av dem beskriver att hon i sina 

egna ögon såg sig själv som narkoman med ett beroende. De var långt inne i ett aktivt 

missbruk samtidigt som de arbetade och utåt sett levde ett vanligt liv. Några av kvinnorna 

försökte vid upprepade tillfällen att sluta med missbruket utan bestående resultat.  

En av kvinnorna såg sig inte som en missbrukare eftersom hon inte levde öppet med 

missbruket utan endast var påverkad i hemmet. Hon beskriver att grannar förstått vad som 

försiggått i lägenheten men att ingen sade eller gjorde något.  

De som hade barn under missbruksperioden berättar att de inte haft någon form av kontakt 

med sociala myndigheter. En kvinna berättar att socialtjänsten, dagis och skola hade 

misstankar men ingen vågade anmäla.   
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7.2.2 Att vara kvinna och missbrukare  

Här beskrivs upplevelser av att vara kvinna och missbrukare. När det gäller våld och utsatthet 

skiljer sig berättelserna åt. Ett par av kvinnorna har varit utsatta för våld såväl fysiskt som 

psykiskt samt att de också varit utsatta för sexuella övergrepp: 

 
Han tog Nembutal och drack sprit, sen var det kört. Han tog en mejsel och 
dunkade den i huvudet så blodet sprutade. Han smashade hela handen 
också för jag skyddade hela huvudet… 
... han sparkade sönder revbenen också någon gång, han slog sönder 
ansiktet, jag var svart och blå. Det var bara att ta sig därifrån innan det 
var dithän gånget. Det var livsfarligt, jag åkte på så mycket stryk, jag gick 
ifrån honom ganska omgående, jag riskerade livet.  
 
I mina relationer till vänner kände jag mig inte alls utsatt utan det var i 
relationer till främmande män och situationer, man var på fel ställen vid fel 
tillfälle och sådär. Jag levde i den destruktiva verkligheten helt enkelt.  
 

Flera av kvinnorna beskriver sitt beteende som manligt, två av dem uppger att de själva kunde 

vara aktörer i situationer där det kunde förekomma våld, dock har alla kvinnorna varit utsatta 

för våld:  

 

Jag har inte varit sådär som många säkert har varit, utsatt kvinna, jag har 
nog försvarat mig själv ganska bra så… Min man och jag slog varandra, 
tagit för mycket tabletter, det var jag lika mycket som han (dvs. använde 
lika mycket våld). 
 
Jag har snarare varit som killarna, slagits mycket och (varit) otroligt 
uppkäftig och stökig. Ja, jag har varit utsatt för våld men jag vill poängtera 
att jag har utsatt många människor för våld också. Jag har aldrig haft en 
man som slagit mig, det hände en gång då jag skulle in på behandling att 
min partner som jag använde med slog mig sönder och samman.  

 

 

7.2.3 Sammanfattning och delanalys av temat livet som kvinnlig narkotikamissbrukare  

Forskningen ger, som tidigare nämnts, ofta en schablonartad bild av den 

narkotikamissbrukande kvinnan, som offer för narkotikaberoende och som passiva bihang till 

narkotikamissbrukande män (Kristiansen, 2000). Intervjupersonerna levde under sin 

missbruksperiod ett utsatt liv, några av dem hade varken bostad eller arbete. Det framgår dock 

att de själva var aktiva i att försörja och underhålla sitt narkotikamissbruk till exempel genom 

olika former av kriminella handlingar som att sälja narkotika och stjäla. Detta går helt i linje 

 24
 
 



med Taylors (1993) forskning som visar att kvinnorna var allt annat än viljelösa, de var aktiva 

både i att påbörja och fördjupa sig i ett missbruk.  

Ett sätt för kvinnor att livnära sig på olika sätt kan vara att använda kroppen som ett medel för 

att tillfredställa olika behov (Lander, 2003). En av intervjupersonerna flyttade medvetet ihop 

med en man för att ha någonstans att bo, en annan berättar att hon prostituerade sig under ett 

par år.  

 

Enligt Grufman Kalén (2002) och Trulsson (2002) är det vanligt att missbrukande kvinnor 

ofta försöker dölja sitt missbruk på grund av sociala attityder eller rädslan för att barnen skall 

bli omhändertagna. Intervjupersonerna talar om att de levde ett dubbelliv där de var långt inne 

i ett missbruk men utåt sett levde ett vanligt liv. Om de medvetet dolde sitt missbruk framgår 

inte men en kvinna beskriver att hon aldrig missbrukade öppet när hon var ute utan endast när 

hon vistades i hemmet.  

 

Upplevelsen av våld skiljer sig åt, alla intervjupersoner har dock på ett eller annat sätt upplevt 

våld och utsatthet. Kvinnorna beskriver att de har varit utsatta för våld, vissa av främmande 

män, andra av de män de levde tillsammans med. Våldet är vanligt bland missbrukande 

kvinnor, kvinnor blir utsatta för våld, speciellt av män de har en relation med, det kan handla 

om både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och är en del av kvinnornas vardag (Holmberg, 

2000; Lander, 2003). 

 

Flera av de fem kvinnorna beskriver sig och sitt beteende som manligt. En säger att hon alltid 

varit lite manlig och tänker som en man, en annan beskriver att hon var lite mer som killarna, 

stökig och uppkäftig. Enligt Stocco med flera (2000) och Holmberg (2000) tar missbrukande 

kvinnor ofta till sig typiska manliga drag med benägenhet till aggressivitet och ilska. Eftersom 

de lever i en mansdominerad värld så är det inte ovanligt att de utvecklar en manlig livsstil 

med manliga värderingar (a.a.).    

 

7.3 Vändpunkten 

Under detta tema framställs intervjupersonernas anledning till att de slutade missbruka samt 

hur det gick till och vad som hände när beslutet tagits. Här beskrivs även de tankar och 

känslor som fanns då de bestämde sig för att sluta. 
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7.3.1 Anledning till uppbrottet 

Anledningen till att sluta missbruka skiljer sig åt men det finns även likheter. Några av 

kvinnorna slutade då de blev gravida. Flera beskriver att de var uppgivna, trötta på 

missbrukslivet och att de var slitna såväl fysiskt som psykiskt: 

 

Jag var ju så färdigknarkad man kunde bli, jag var ju så trött på detta liv. 
Jag mådde ju så psykiskt dåligt, man kunde ju inte ta något amfetamin utan 
att ha två flaskor sprit hemma… så vart jag gravid, där, det var min biljett! 
Då klev jag bara av och flyttade hem till mamma och pappa… 
 
… det hände tråkiga saker då och så, min kompis som dog sen att jag fick 
göra en spontanabort ganska sent och fick väl någon sorts rubbning i 
samband med det och mådde väldigt dåligt och kände att jag står inte ut ett 
år till med det här…. 

 

Några av kvinnorna var så uppgivna att de hade självmordstankar: 

 
På slutet var det så hemskt, jag förlorade allting… vi förlorade lägenheten, 
hade inget jobb, bara levde för drogen dygnet runt, sju dagar i veckan. Så 
det bara kändes meningslöst, jag ville hellre vara död än att leva så.  
 
Sista tio åren funderade jag väldigt mycket på att ta livet av mig, men 
barnen stoppade mig. Jag kände att det är ingen idé, frågan är vilken dag 
jag skall dö eller när jag skall dö, det blev liksom en kamp om överlevnad... 
Det är svårt att beskriva men inuti själen, så hade jag fått nog, jag orkade 
inte längre.  
 

En av kvinnorna hade inga tankar på att sluta med drogerna förrän barnen tvingade henne att 

välja: 

 
Ungarna tröttnade och det kan man förstå, man ska inte utsätta sina barn 
för det. De hotade mig att flytta hem till sin pappa och då förstod jag att det 
var allvar för de ville verkligen inte bo hos sin pappa. Då förstod jag och 
då kastade jag ut den här mannen. 

 

 

7.3.2 Vad hände efter beslutet 

Tre av intervjupersonerna sökte och fick hjälp genom socialtjänsten, några valde att sluta på 

egen hand utan professionell kontakt eller hjälp. En av kvinnorna blev erbjuden behandling 

men valde att tacka nej då hon egentligen ville fortsätta använda droger: 
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Jag sprang ju inte till socialtjänsten och höll på med dom, jag tyckte att är 
man missbrukare så får man ju skylla sig själv, man kan ju inte springa där 
om man inte vill gå in i behandling… 

 

Två av kvinnorna valde att göra behandling på behandlingshem med 12-stegs inriktning, en 

av dem blev uppmanad av arbetsgivaren att gå in i behandling: 

 

Började gå på NA-möten, jag hittade NA via gatan, sen skickade de mig på 
12-stegsbehandling. Jag tog en rejäl whisky och gick iväg på ett möte, jag 
fattade ju inte att alkohol var en drog. Jag gick dit för att jag hade ett 
heroinproblem och ett tidigare amfetaminproblem.  
 
Då sökte jag genom socialtjänsten på avgiftning för att komma vidare, vart 
visste jag inte. Var på motivationshem två gånger där de skickade vidare 
men därifrån åkte jag ut igen för jag tände på där. Tills jag kom iväg på en 
behandling, jag ville ha metadon, det var det vi hade bett om och skulle få. 
Men våran socialsekreterartant tjatade om ett behandlingshem som vi bara 
måste prova ”duger inte det så får ni metadon”. Det är jag jättetacksam för 
idag, vi åkte iväg till den här behandlingen och där skedde en förändring… 

 

Gemensamt för kvinnorna var att de upplevde att de blev trodda och tagna på allvar när 

de hade bestämt sig för att sluta och att de kände ett stöd från omgivningen. 

 

7.3.3 Känslor under tiden 

Här berättar intervjupersonerna om sina tankar och känslor tiden efter uppbrottet. Flera 

beskriver att de inte hade för avsikt att sluta, en av kvinnorna sparade sina sprutor ungefär ett 

år, eftersom hon bestämt sig för att ta ett återfall. Så här säger några av dem:  

 

 Jag hade aldrig funderat på att bli helt drogfri, det fanns inte i min värld.   
Jag trodde inte att ett sånt liv existerade, att jag skulle klara av det 
känslomässigt. Jag ville bara ha lite koll, strikta upp tillvaron lite.  
 
 Var inte bestämd att jag skulle lägga av när jag kom till behandlingen, 
frågan var, om jag inte skulle fly lite till. Jag förstod att jag hade ett väldigt 
stort bagage in i tillfrisknandet, hur skulle jag klara av att möta de 
människor som funnits i min omgivning. Jag förstod att det fanns mycket 
arbete att göra. Första gången jag var på behandlingshem var jag bara 
rädd och frågan var om jag ändå inte bara skulle släppa allt, den tanken 
fanns med dagligen, att jag skiter i det här, jag tar en överdos. 
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Det fanns en oro och rädsla inför framtiden, tankar om skuld och skam samt upplevelser av 

dåligt självförtroende. En av kvinnorna beskriver att hon hade mycket låga tankar om sig 

själv, att hon upplevde sig som ful, fet och äcklig och inte var värd att andas. Andra berättar: 

 

 Det var fruktansvärda tankar om att jag skulle föda ett skadat barn eller 
mycket bakåt i tiden, vad jag egentligen hade gjort, det malde och malde. 
 Jag hade jättesvårt att föreställa mig att vara drogfri och klara av det rent 
känslomässigt, för vad gör jag då när jag mår så dåligt. Hur ska jag döva 
den smärtan… jag kunde inte tänka mig en enda situation utan det här 
glaset mellan mig och situationen eller människan. 
 

7.3.4 Sammanfattning och delanalys på temat vändpunkten 

Det finns många olika anledningar till varför människor slutar med ett missbruk, flera 

forskare framhåller att ett narkotikamissbruk vanligtvis med tiden medför negativa 

konsekvenser (Blomqvist, 2002; Byqvist, 1987; Holmberg, 2000; Kristiansen, 2000). 

Samtliga intervjupersoner hade en uppgivenhet, de var trötta på missbrukslivet och de 

negativa konsekvenser det förde med sig. Några uppger att de hade självmordstankar i slutet 

av missbruksperioden då de kom till den punkt där valet stod mellan att sluta missbruka eller 

att dö, de befann sig vid vad både Blomqvist (2002) och Kristiansen (2000) kallar ”the rock 

bottom”, de valde då att sluta. 

Det kan även vara positiva konsekvenser som leder till uppbrott, till exempel att bli gravid, 

vilket två av de intervjuade kvinnorna blev och då valde att sluta med sitt missbruk.  

 

Efter att beslutet var taget så valde två av kvinnorna att genomgå en 12-stegsbehandling. Tre 

av kvinnorna valde att sluta på egen hand. Liksom Blomqvist (2002) kan vi se att de som 

valde att gå in i behandling uttrycker att de negativa konsekvenserna nått en kulmen. För dem 

som valde att sluta på egen hand vilade beslutet på både positiva och negativa omständigheter 

så som till exempel graviditet eller risken för att mista barnen. Vi vill framhålla att även de 

som inte valde behandling på olika sätt uttryckte att de nått ett bottenläge, exempelvis en 

kvinna som uttrycker att hon var helt färdigknarkad och att graviditeten blev hennes biljett till 

drogfrihet.  

 

Enligt Prochaskas & DiClementes förändringsmodell ”Stages of Change” (1994) befinner sig 

en person som ännu inte sett sitt problem och inte har några intentioner att ändra sitt beteende 

i det oreflekterade stadiet. Däremot är omgivningen ofta medveten om personens problem. 

Det framgår att människor i kvinnornas närhet ofta var medvetna om vad som pågick, vilket i 
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några fall har lett till att familjen eller arbetsgivaren har ställt ultimatum. Flera av dem 

uttrycker att de inte helt bestämt sig för att sluta att missbruka vid vändpunkten, en ville få 

ordning på tillvaron för att sedan kunna fortsätta missbruka.  

 

När individen börjar inse att det finns ett problem och börjar fundera på att ta itu med 

problemet befinner hon sig i övervägandestadiet i förändringsmodellen, en process som 

individen går igenom här är medvetandegörande (a.a.). Här jämförs den positiva sidan av 

problemet med den negativa. Enligt Kristiansen (2000) är det oftast de negativa 

konsekvenserna som leder till det första steget till att bli fri från ett narkotikamissbruk. Han 

betonar vikten av att individen förändrar uppfattningen om drogerna och livet som 

missbrukare. 

Det framkommer att det fanns mycket tankar och känslor kring beslutet att bli drogfri, samt en 

oro och rädsla inför framtiden vilket gjorde att flera tvekade inför förändringen. Ett exempel 

var kvinnan som sparade sprutorna i ett år då hon funderade på att ta återfall, ett annat 

exempel var funderingar kring att ge upp och ta en överdos. Hedin (2002) anger att 

depression, ångest och osäkerhet inför framtiden är vanligt förekommande i den första fasen, 

kris- och reaktionsfasen i ett förändringsförlopp. 

 

När kvinnorna sökte hjälp hos socialtjänsten för att få behandling eller annat stöd eller när de 

berättade för familj och vänner om sitt beslut gick de in i förberedelsestadiet (Prochaska & 

DiClimente, 1994). Det innebar att de tog första steget till förändring, som går ut på att 

individen talar om för omgivningen att de tänker förändra sitt liv. I det här stadiet kan vi se att 

några av kvinnorna har befunnit sig tidigare då de gjort försök att sluta genom att göra 

uppehåll.  

 

7.4 Förändringsprocessen 

Under detta tema beskriver intervjupersonerna sin förändringsprocess efter det att de har tagit 

beslutet att lämna livet som missbrukare, de svårigheter som de har stött på under denna 

process samt de strategier som använts för att hålla drogfriheten. Här tas också upp vilka 

sociala kontakter och relationer som varit viktiga för kvinnorna under den här tiden. 

 

7.4.1 Upplevda svårigheter 

Gemensamt för några av intervjupersonerna var att de tog återfall i missbruket, vilket enbart 

blev en bekräftelse på att de var färdiga med drogerna. En kvinna berättar: 
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Ett återfall efter behandlingen, det fick mig att inse att jag inte fick den 
känslan jag ville ha. Det var som ett slags uppvaknande, jag visste att jag 
hade ett val. Antingen kunde jag göra vad som krävdes av mig, jag blev 
fascinerad av NA, jag kände att det fanns något där. 
 

Flera bröt kontakten helt med sitt tidigare umgänge och undvek platser och människor som 

kunde förknippas med det tidigare livet. En kvinna beskriver: 

 

 Jag var så rädd i början, när man var i centrum och såg dom, jag gömde 
mig och ville inte prata med dem. Så det var ju min osäkerhet också, att jag 
skulle fallera. Att jag kanske inte skulle klara det, ta ett återfall och det ville 
jag ju inte…  

 

Olika upplevelser av svårigheter med att ta sig tillbaka in i samhället framkommer i 

kvinnornas berättelser:  

 

Första gången jag skulle ut i samhället, det var efter fem månaders 
drogfrihet då jag skulle gå en kurs genom Arbetsförmedlingen, då bröt jag 
ihop… jag tyckte det var jättejobbigt, att tänka på framtiden var min stora 
skräck. Framtiden för mig, jag hade inget bra att relatera till, det var bara 
panik så jag bara grät och tänkte att jag är skadad för alltid, jag kommer 
aldrig att komma ut i samhället. 
 
 Jag kom ifrån en religiös familj, som jag upplever ändå levde i en egen 
sorts sfär i samhället. Jag gick direkt från det in i missbruk och kriminalitet 
så jag visste inte vad en ”svensson” var för någonting överhuvudtaget. Jag 
hade ingen referensram till vad det innebar och det upplevde jag ibland 
som svårighet.  
 

De sociala kontakter och relationer som kvinnorna upplevde som viktiga under den här tiden 

var framförallt familj och vänner. Andra beskrev sina socialsekreterare som betydelsefulla 

och stöttande personer. NA-gemenskapen betydde mycket för dem som genomgått 

behandling. En kvinna uttrycker: 

 

Det var ju min bästis då och sen en arbetskamrat och hennes familj. 
Mamma och pappa var mitt största stöd… de trodde på mig, jag var ju så 
jävla ensam, så otroligt ensam. 
 

7.4.2 Strategier för att hålla drogfriheten 

Här skildras hur intervjupersonerna agerade för att hålla drogfriheten. En av kvinnorna 

beskriver hur det nyfödda barnet tog all tid i anspråk och att hon enbart umgicks med drogfria 
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väninnor som också var nyblivna mammor. För dem som genomgått behandling var NA-

möten viktiga: 

 

En dag i taget och gå på möten. Det är väl det som har räddat mig. I början 
så fick jag panik och började grina. Just aldrig mer, det var på förbjudna 
tankelistan, så fick jag inte tänka då fick jag panik. Idag klarar jag att vara 
drogfri, gå på möten och inte glömma bort vart jag kommer ifrån och 
försöka inse att jag kan hamna där igen om jag plockar upp (drogen) igen. 
 

Det framgår också att arbete och studier var viktiga sysselsättningar: 
 

 Jag tog tag i uppsatsen tillsammans med en kursare direkt när jag vart 
gravid. Jag skrev den när jag var gravid, jag fick jobb av min svägerskas 
syster, hon ordnade in mig på någon firma… det var ju bara att jobba på, 
jag skulle bli klar med utbildningen helt enkelt.  
  

7.4.3 Sammanfattning och delanalys på temat förändringsprocessen 

Intervjupersonerna gjorde aktiva förändringar i sina liv genom att gå in i behandling, flytta 

hem till föräldrar, börja studera eller arbeta efter att beslutet tagits. Detta stadium i 

förändringsprocessen är enligt Prochaska & DiClementes (1994) modell handlingsstadiet, där 

individen gör en aktiv förändring för att komma till rätta med sitt problem. I detta stadium 

ersätter individen missbruk med andra alternativ som inte är relaterade till drogerna genom att 

använda sig av motbetingning. Kristiansen (2000) belyser att det andra steget till en 

förändring är att använda sig av olika strategier för att stå emot sitt drogsug. 

Intervjupersonerna använde strategier som till ett exempel att gå på NA-möten, umgås med 

drogfria vänner eller att börja skriva på en examensuppsats. 

 

Ett annat sätt att hålla sig drogfri enligt förändringsmodellen (Prochaska & DiClementes, 

1994) är att undvika eller bemöta situationer som kan bli en risk för drogfriheten. Exempel på 

detta är att en av kvinnorna undvek platser och människor som hon relaterade till missbruket. 

Detta är enligt Kristiansen (2000) det tredje steget, att bryta sig loss från livet som 

missbrukare genom att bryta kontakten med personer som fortfarande missbrukar.   

 

Det framgår i berättelserna att några av kvinnorna tog återfall i missbruket vilket fick dem att 

inse att de var färdiga med missbrukslivet. Enligt Prochaska & DiClimente (1994) är återfall 

en del i förändringsprocessen, det är möjligt att falla tillbaka till det oreflekterade stadiet men 

varje försök till förändring är en bit på väg och bättre än inget försök alls. Det förefaller som 
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om de återfall som kvinnorna beskriver inte fört dem tillbaks till det oreflekterade stadiet, utan 

tvärtom att de upplevde det mer som ett uppvaknande. 

 

Två av intervjupersonerna beskriver svårigheter att komma tillbaka till samhället med att de 

inte hade någonting bra att relatera till, att de saknade en referensram till vad det innebär att 

vara en ”svensson”. Det är vanligt att kvinnor som nyligen slutat missbruka upplever att de 

befinner sig mellan två världar, drogvärlden och den vanliga världen (Hedin, 2002; 

Kristiansen, 2000). Det kan upplevas som svårt att passa in och veta vem man är, eftersom 

den gamla identiteten blandas med den nya som individen försöker skapa.  

 

Kvinnorna i vår studie uppger att föräldrar, drogfria vänner och socialsekreterare betydde 

mycket för dem på vägen till drogfrihet.  Viktigt under den här tiden i förändringsprocessen är 

enligt Prochaska och DiClemente (1994) stöttande relationer, där individen kan vara öppen 

och tala om sig själv bland människor som bryr sig om henne. Andra forskare (Blomqvist, 

2002; Hedin, 2002; Kristiansen, 2000) betonar betydelsen av att de professionella kontakterna 

är minst lika viktiga som kontakten med anhöriga och andra närstående.  

 

7.5 Nuvarande livssituation 

Under detta tema redovisas hur de intervjuade kvinnornas liv påverkas idag av det tidigare 

missbruket och hur synen på dem själva som kvinna är. De beskriver vad som är viktigt och 

betydelsefullt idag samt vilka positiva och negativa erfarenheter de haft under 

missbruksperioden.  

 

7.5.1 Hur livet påverkas idag av det tidigare missbruket 

Här framkommer att flera av kvinnorna bär med sig fysiska och psykiska men från tiden som 

missbrukare. Det kan till exempel handla om skador som är resultat av olika former av våld 

eller andra fysiska skador som drogerna har orsakat. Fyra av kvinnorna har åsamkat sig 

sjukdomar. En av dem berättar att hennes liv idag påverkas av de sjukdomar hon fått och som 

blivit kroniska vilket innebär medicinering och biverkningar. De flesta har även gått olika 

former av terapi senare i livet, för att bearbeta sina upplevelser: 

 
Jag har gått i terapi förstås, flera gånger, det måste man ju, annars blir 
man inte hel.  
 

 32
 
 



Då sökte jag hjälp på öppna psykiatrin och fick beviljat terapi. Terapi med 
psykodynamisk inriktning och kroppsterapi, drömgestaltning och allt 
möjligt, det var väldigt värdefullt. 

 

En av intervjupersonerna lever idag i ett förhållande med en man, de flesta har levt ensamma 

under en längre tid och uppger att det kan vara en konsekvens av negativa upplevelser av män 

under missbrukstiden: 

  

Jag har stoppat det där på hyllan, ja, jag har inte hittat någon som har 
dragit tillräckligt. Från början var jag väldigt skadad och rädd efter de här 
förhållandena med… så jag har levt själv. 
 
 Jag tycker jag är värd bättre idag, jag skulle aldrig välja en man som 
missbrukade, nej det skulle jag aldrig göra. Jag träffar ju ingen heller, det 
är enklare så, det är väl också en rest av allt det här. 
 
Vi hade vår relation men den var inte sexuell, jag har heller inte varit 
intresserad av män särskilt och det förstår jag själv att det beror på det och 
det och det… Men det är inget jag går omkring och lider av, det är som det 
är. 

 

7.5.2 Synen på sig själv som kvinna  

Att vara kvinna beskriver intervjupersonerna på olika sätt. En upplevde att hon blev kvinna 

när hon fick barn. Samtliga ger uttryck för att de ser sig som starka individer och att det är de 

själva som styr sina liv. Två kvinnor berättar: 

 

Jag tycker att jag känner mig som en kvinna idag, att jag inte är någon som 
någon annan bestämmer över. Jag bestämmer över min egen kvinnlighet. 
Det är jag som bestämmer när jag skall ha samlag eller ej och inte någon 
sån här bov som ska sälja en på olika sätt som han faktiskt gjorde, han 
sålde mig. 
 
 Jag minns att jag tänkte att jag ville vara som ”Malin” i Saltkråkan. Hon 
gick där och lagade mat och var så trevlig och den personen är jag inte.  
Jag ser inte på mig själv som den här kvinnan som gärna vill behaga män, 
som klär mig på ett visst sätt, jag har heller aldrig varit sån. Jag skulle 
gärna vilja bli bekräftad för den människa jag är, inte för hur jag ser ut 
eller klär mig. 

 

7.5.3 Viktigt och betydelsefullt idag  

Alla intervjupersoner framhåller att familjen och vännerna är mycket viktiga och att arbetet är 

betydelsefullt, flera arbetar eller har arbetat inom socialt arbete till exempel inom 

missbrukarvården. Två av kvinnorna beskriver vikten av att vara i nuet och njuta av stunden, 

 33
 
 



att göra bra saker för sig själv, ta hand om sig själv. De som genomgått behandling framhåller 

NA-gemenskapen och vännerna där som betydelsefulla: 

 

Även fast jag blev drogfri och skaffade mig ett vanligt (liv) så har jag alltid 
en känsla av att jag är annorlunda, den här missbrukaren sitter, man har 
det man har och det har varit så starkt. Det är en del av mig, och då tror 
jag att det är viktigt att ha en identifikation med någon som vet precis vad 
det är jag går och känner hela dagarna som jag kan relatera till och 
slappna av och dela med. 

 

7.5.4 Positiva och negativa erfarenheter från missbruksperioden 

En gemensam nämnare hos kvinnorna är att alla har negativa erfarenheter av missbruket, de 

berättar om konsekvenser som sjukdomar, skuld- och skamkänslor, situationer där de själva 

farit illa och där de utsatt sina barn för lidande. Två kvinnor berättar känslosamt om den 

negativa konsekvensen med missbruket:  

 

Jag har skadat mina barn… 
 
Det var inte svårt att sluta missbruka, det var inte svårt, men det var svårt 
sen efteråt med mitt dåliga samvete, vad jag hade gjort under de här åren. 
För ungarnas skull, inför dem skäms jag enormt. 

 

Det finns även sidor av missbruket som upplevts som positiva och som har varit viktiga för 

dem. Här berättar några kvinnor: 

 

Hade jag inte gått igenom den som jag nu ser på som 
självmedicineringsperiod så hade jag väl blivit tokig tror jag eller 
alkoholist. Hade jag inte börjat med amfetamin då hade jag nog inte levt 
tror jag, jag hade massor av självmordsfunderingar. Samtidigt tackar jag 
ju Gud för att det inte gick riktigt överstyr, jag tappade ju inte kontrollen 
helt.  
 
Amfetaminet var en väldigt bra självmedicinering, mycket bra. Jag fick 
vakenheten och en viss sorteringsförmåga… annars var jag så splittrad. 
Jag fick ingen ordning, jag var som ett enda stort ADHD. Jag vet inte vad 
som hänt om jag hamnat inom psykvården med en massa medikament så 
tror jag nog på ett sätt att det hade varit mer illa. Så det får vara något gott 
med det, men inget mer.  
 
Det har ju ändå format mig, den jag är idag, jag har haft två liv på ett sätt, 
fast drogerna är ett helvete så har jag ju fått väldigt mycket roligt. Mött 
alla de människor jag har mött, inget ont som inte har något gott med sig.  
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7.5.5 Sammanfattning och delanalys på temat nuvarande livssituation 

På frågan om hur intervjupersonernas liv påverkas idag av det tidigare missbruket så anger 

flertalet av kvinnorna att de har fått fysiska konsekvenser som är rester från 

missbruksperioden. De berättar om skador som är resultat av olika former av våld och 

kroniska sjukdomar som exempelvis Hepatit-C. 

En av de negativa konsekvenser ett missbruk kan föra med sig är emotionella konsekvenser 

som består av skuld- och skamkänslor gentemot barn och anhöriga. Det kan vara förnedrande 

händelser i samband med missbruk till exempel vid prostitution och olika former av sexuella 

övergrepp (Blomqvist, 2002; Byqvist, 1987; Holmberg, 2000; Kristiansen, 2000). De flesta av 

intervjupersonerna beskriver att de upplevt olika slags negativa konsekvenser av sitt 

missbruk. Ett resultat av detta är att flera av kvinnorna valt att leva ensamma efter att ha 

lämnat missbrukslivet, de uppger att det kan vara en konsekvens av negativa upplevelser i 

relation till män.  Det är enligt Blomqvist (2002) vanligt att kvinnor som slutat missbruka 

väljer att leva ensamma efter att ha levt i förtryckande och destruktiva relationer. 

 
Hedin (2002) beskriver den sista fasen i ett förändringsförlopp, stabiliseringsperioden, som 

innebär att osäkerheten börjar ge vika. Individen börjar bli mer trygg i sin nya roll, och börjar 

känna mer säkerhet och kan hantera svårigheter bättre. Kvinnorna i vår studie ser på sig själva 

som starka individer och att de själva har kontroll över sina liv idag. De flesta kvinnorna ger 

uttryck för att de känner sig trygga i sin kvinnlighet och bejakar den mer idag än när de 

missbrukade. De kvinnor som gått i terapi efter att ha slutat missbruka beskriver att den varit 

mycket betydelsefull samt att den varit nödvändig för att de skulle kunna gå vidare i livet. 

Den vanligast förekommande terapin som kvinnorna genomgått är psykodynamisk terapi. 

Denna terapiinriktning innebär att försöka förstå de inre sammanhangen och hur olika 

symptom kan hänga samman med livssituationen nu eller tidigare i livet och genom detta 

försöker man finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter.  

(www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se, 2004-12-12). En annan terapi som omnämns är 

gestaltterapi som syftar till att förbättra kontakten med nuet, detta gör man för att öka 

medvetenheten och få ett ökat ansvar för sig själv. (www.alternativmedicin.se, 2004-12-12).  

Kristiansen (2000) och Lander (2003) påvisar att de som slutat missbruka ofta upplever 

ensamhet och utanförskap den första tiden i drogfrihet, vilket innebär att relationer till andra 

människor som varit narkotikamissbrukare kan bli betydelsefulla. Det är vanligt att människor 

med en egen missbrukserfarenhet engagerar sig i till exempel självhjälpsgrupper som 12- 
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stegsrörelsen, eller andra organisationer samt att dessa har en stor betydelse som socialt 

nätverk och för att upprätthålla drogfriheten (Kristiansen, 2000). 

En av kvinnorna i vår studie beskriver att det har varit viktigt att kunna identifiera sig med 

personer som vet vad hon går igenom, där hon kan slappna av och dela med sig av sina 

erfarenheter.  Båda de som genomgått 12-stegsbehandling betonar vikten av NA-

gemenskapen och vad den har betytt för tillfrisknandet.  

 

8. Avslutande sammanfattning och helhetsanalys 
Under denna rubrik sammanfattar vi resultaten och gör dessutom en helhetsanalys med 

utgångspunkt från vår huvudfrågeställning och de specifika frågeställningarna. 

 

Alla intervjupersoner levde ett utsatt och destruktivt liv under missbrukstiden där de försörjde 

sig genom olika kriminella handlingar men där de periodvis även hade arbete. Upplevelsen av 

våld skiljer sig åt för kvinnorna men alla har varit i kontakt med olika former av våld.  

När missbrukare är i början av sitt missbruk befinner de sig i det oreflekterade stadiet där 

individerna inte ser missbruket som ett problem (Prochaska & DiClemente, 1994). Vartefter 

de negativa konsekvenserna uppstår som till exempel hemlöshet, våld, och prostitution kan vi 

se att kvinnorna börjar reflektera över sitt missbruk och sin situation vilket så småningom 

leder dem över i övervägandestadiet (a.a.).  

 

Det framgår i berättelserna att kvinnorna upplevde sig leva i dubbla världar, flera av dem 

arbetade eller studerade i början av missbruksperioden, en hade under hela perioden ett arbete. 

De levde så att säga i den vanliga världen och upprätthöll sociala kontakter med anhöriga och 

vänner under hela eller delar av denna period. De levde således inte isolerade från samhället 

utan interagerade med omvärlden. Kristiansen (2000) beskriver detta som att bibehålla en 

”samhällelig kompetens”, vilket ofta är en förutsättning för att klara av att upprätthålla ett 

missbruk. Detta är en viktig del för att förstå att före detta missbrukare så småningom lyckas 

förändra sina liv. Genom att de flesta kvinnorna haft en kontakt med det omgivande samhället 

under missbruksperioden så underlättade det vägen tillbaka till ett socialt integrerat liv.  

Samtliga intervjupersoner uppger att de i slutet av missbruket kände sig uppgivna och trötta 

på missbrukslivet. Det var både negativa konsekvenser och positiva händelser som ledde dem 

fram till vändpunkten. Här går kvinnorna in i handlingsstadiet (Prochaska & DiClemente, 

1994) där de gör en aktiv förändring genom att till exempel gå in i behandling. Det fanns 
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mycket tankar och känslor kring uppbrottet och flera kvinnor kände en rädsla och oro för 

framtiden. 

 

Omgivningens bemötande har stor betydelse för individen. Den påverkar om individen väljer 

att handla och hur han/hon väljer att handla (Kristiansen, 2000). Alla intervjupersoner 

upplevde att de blev tagna på allvar när de valde att sluta. Här kan omgivningens syn på dem 

och mottagande av dem ha spelat en stor roll för deras beslut att fortsätta med drogfrihet. Det 

sociala nätverket är betydelsefullt för att bibehålla en förändring och för att vidareutveckla 

och stärka en ny livssituation (Skårner, 2001). 

 

Efter det att kvinnorna gjort en aktiv förändring går de enligt förändringsmodellen in i 

vidmakthållandestadiet (Prochaska & DiClemente, 1994) som handlar om att hålla kvar 

drogfriheten. En av kvinnorna framhåller att det inte var svårt att sluta utan att det var tiden 

efter beslutet som var svår. Kristiansen (2000) och Grufman Kalén (2002) påvisar att det 

faktum att man slutar missbruka är inte bara frågan om att inte använda droger och bryta upp 

från en livsstil. Det skapar lika många problem att bygga upp en ny livsstil. Enligt dem 

handlar det om att etablera en position i det drogfria livet, skaffa nya intressen, börja arbeta 

eller studera.  

 

Alla intervjupersoner lever idag socialt integrerade liv med boende och arbete. De arbetar 

eller har arbetat inom fältet socialt arbete. Det är vanligt att före detta missbrukare arbetar 

inom till exempel missbruksvården där deras erfarenheter kan ses som en värdefull tillgång 

(Blomqvist, 2002; Kristiansen, 2000). 

 

När intervjupersonerna ser tillbaka på missbrukstiden, kan de även se positiva sidor med 

missbruket. Två kvinnor kan idag se att drogerna fungerade som en slags självmedicinering, 

där amfetaminet hjälpte dem att få ordning på tankar och känslor de upplevde som var ett 

enda kaos. Några kan se att de förmodligen inte hade levt idag om de inte hade haft drogerna 

då de under missbrukstiden hade mycket självmordstankar. En av kvinnorna uttrycker att 

erfarenheten med missbruk har format den hon är idag. 
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9. Diskussion 
Denna studie utgör en redovisning av den process som ett antal kvinnor som under flera år 

missbrukat narkotika gått igenom när de med eller utan behandling (Blomqvist, 2002) blev 

fria från sitt missbruk. Syftet med denna studie var att undersöka före detta narkotika 

missbrukande kvinnors egna erfarenheter av att lämna missbrukarlivet, och därmed 

förhoppningsvis kunna bidra till ökad kunskap om och förståelse av den förändringsprocess 

som kvinnliga narkotikamissbrukare går igenom för att bli drogfria. Ett annat syfte med 

studien var att undersöka vilka faktorer som har betydelse när kvinnor väljer att sluta med sitt 

missbruk.  

Vi valde att använda en kvalitativ forskningsmetod med halvstrukturerade intervjuer med fem 

kvinnor som har egen erfarenhet av ett tidigare missbruk. Den kvalitativa forskningsmetoden 

hade den fördelen att de intervjuade kvinnorna fritt kunde berätta som sina upplevelser, tankar 

och reflektioner utan att vara styrda av strukturerade frågor. Prochaskas & DiClementes 

(1994) förändringsmodell som beskrivits och använts i analysen har dock vissa brister genom 

att den enbart beskriver beteendeförändringar och den går inte så djupt in i frågor om 

individens identitet. (För vidare diskussion se Gyllenhammar, 2002) 

 

Vi har genom intervjupersonernas berättelser, sett ur deras eget perspektiv, fått ta del av deras 

förändringsprocesser. I redovisningen av resultat och analys har vi fått fram att 

intervjupersonerna levde ett utsatt och destruktivt liv under missbrukstiden men att de även 

periodvis var delaktiga i samhället genom att de arbetade, tog hand om barn och hem.  

Det var både positiva och negativa konsekvenser som ledde till att kvinnorna valde att lämna 

missbrukslivet. Vi kan se att några av kvinnorna fann en kraft till förändring då de blev 

gravida, andra då de kom till insikt om att valet stod mellan att fortsätta missbruka eller dö. 

Förändringsprocessen var individuell för kvinnorna men vi har även funnit gemensamma 

faktorer som till exempel att alla kvinnorna upplevde att de blev tagna på allvar då de bestämt 

sig för att sluta missbruka. De uttryckte också att stöttande relationer i omgivningen var 

viktiga för dem på vägen till drogfrihet. För några var behandlingen och gemenskapen i NA 

en viktig del i förändringsprocessen. Samtliga intervjupersoner lever idag socialt integrerade 

liv, alla arbetar eller har arbetat inom den sociala sektorn. Det som framkommit i studien är 

att samtliga kvinnor har fått men av sitt missbruk fast på olika sätt. Flera av dem har 

genomgått olika former av terapi såsom till exempel psykodynamisk terapi, kroppsinriktad 
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terapi och drömgestaltning. De uppnådda resultaten överensstämmer i stort med den tidigare 

forskning på området som redovisats i denna studie.  

 

En tanke som slagit oss är om kvinnorna skulle ha bevarat sin drogfrihet under denna långa 

tid om de inte haft den sociala kontakten i form av familj, vänner och arbete då de levde i ett 

aktivt missbruk. Det faktum att flera av kvinnorna genomgått terapi kan också vara en 

bidragande orsak till att de idag lever ett liv i drogfrihet.  

    

Med hjälp av intervjupersonernas egna berättelser har vi uppnått syftet med denna studie 

nämligen att undersöka före detta narkotika missbrukande kvinnors egna erfarenheter av att 

lämna missbrukarlivet. Därmed har vi förhoppningsvis kunnat bidra till ökad kunskap om och 

förståelsen av den förändringsprocess som kvinnliga narkotikamissbrukare går igenom för att 

bli drogfria. Vi har även uppnått det andra syftet med studien vilket var att undersöka vilka 

faktorer som har betydelse när kvinnor väljer att sluta med sitt missbruk.  

För en djupare förståelse krävs dock mer omfattande undersökningar. Genom studien har vi 

fått fördjupad förståelse för och insikt i att vägen ut ur missbruk ofta kan vara en lång och 

komplicerad process. 

  

9.1 Förslag till fortsatt forskning 

De kvinnor vi har intervjuat har alla lyckats uppnå en stabil drogfrihet och ett socialt 

integrerat liv. Vi påträffade i litteraturen beskrivningar om missbrukande kvinnor som valt att 

fortsätta missbruka där de själva uppger att de kände en tillhörighet och gemenskap i 

utanförskapet, detta var det liv de kände till. Att de genom åren skapat en social position i 

missbrukarvärlden och genom att de valt ett annat liv skulle det innebära osäkerhet, ensamhet 

eftersom de inte hade utbildning och i samhället var de kända som narkomaner. Det skulle 

vara intressant att forska vidare på dessa kvinnor som grupp och undersöka orsakerna till de 

val de gjort. 

 

Det vore också intressant att undersöka vilka trauman och skador de kvinnor som börjar 

missbruka har sedan tidigare. Ett annat område att undersöka vore vilka förändringar som sker 

på djupet i individens identitet i samband med förändringsprocessen och vad det innebär för 

kvinnorna att ha en identitet som missbrukare respektive att ha en identitet som drogfri. Ett 

ytterligare område att fördjupa sig i vore att undersöka före detta missbrukande kvinnor ur ett 

feministiskt perspektiv där man tog hänsyn till olika maktstrukturer i samhället.  
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INTERVJUGUIDE      Bilaga 1 

      

 

 

Bakgrund  

 

• Ålder?     

• Civilstånd/Barn? 

• Sysselsättning? 

 

 

Livet som missbrukare 

 

• Hur länge har du varit fri från narkotika?    

• När började du missbruka och vad var anledningen?   

• Kan du berätta i stora drag om hur ditt liv som missbrukare såg ut? (Ex. Boende, 

försörjning, mm) 

• Hur var det att vara kvinna och missbrukare? 

• Blev du någon gång utsatt för våld?  

• Vad hände med barnen? (Om barn under missbrukstiden) 

 

Vändpunkten 

 
• Vad var anledningen till att du valde att bryta upp från missbruket? 

– Var det något särskilt som hände i ditt liv i samband med uppbrottet? (Med- eller 

motgångar, positiva, negativa händelser?) 

• Beskriv vad som hände när du hade tagit beslutet….. (Ex. e. Hjälpinsatser, behandling, 

etc.) 

• Blev du tagen på allvar när du bestämde dig för att sluta? 



 

• Vad hade du för tankar och känslor under den här tiden? (Om dig själv, kring 

problemet) 

 

Förändringsprocessen 

 
• Vilka strategier använde du för att hålla dig drogfri? 

• Kan du ge exempel på några svårigheter du upplevde under den här tiden?   

• Tog du något återfall efter beslutet?  (Utveckla) 

• Vilka sociala kontakter och andra relationer var viktiga för dig när du bröt upp med 

missbruket?  

• På vilket sätt var de viktiga? 

• När  började du känna dig trygg så du kunde avstå från droger? 

 

Nuvarande livssituation 

 
• Påverkas ditt liv idag av ditt tidigare missbruk? 

• Berättar du om din bakgrund? 

• Har du förändrat tankar och värderingar om dig själv och andra? 

• Hur ser du på dig själv som kvinna idag, jämfört med när du var aktiv? 

• Vad är viktigt och betydelsefullt för dig idag? 

• Om du ser tillbaka, kan du då se något positivt med den här tiden i ditt liv? 

 

Har du något att tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

 



 

 

      Bilaga 2 

Information till intervjudeltagare    2004-10-22 

 

 

 

Hej ! 

Vi heter Marika Henriksson och Åse Ljungbeck. Vi går sjunde terminen på socionomlinjen 

med inriktning social pedagogik, Socialhögskolan i Stockholm. Denna termin skall vi skriva 

en C-uppsats. 

Vårt syfte med denna uppsats är att försöka få en ökad förståelse och kunskap om den 

förändringsprocess människor går igenom för att skapa ett drogfritt liv. Vi har valt att göra 

denna undersökning ur ett kvinnoperspektiv. Uppsatsen kommer därför att baseras på 

intervjuer med fem kvinnor som alla har en egen erfarenhet av att sluta efter ett flerårigt 

narkotikamissbruk.  

 

Intervjuerna kommer att ske på överenskommen plats och tid, de kommer att ta cirka en 

timme. Vi kommer båda att vara med vid intervjutillfället. Vi kommer att använda 

bandspelare vid intervjutillfället för att i efterhand kunna analysera materialet. Banden 

kommer att förstöras då uppsatsen är klar. Det material vi får av intervjuerna kommer att 

analyseras i förhållande till teorier om förändringsprocesser.  

Vår handledare Riitta Eriksson som är forskare på FOU nordost kommer att ha tillgång till 

intervjumaterialet då hon vid behov kommer att hjälpa oss vid analys och rapportskrivning. 

 

Alla uppsatser är offentliga handlingar men du garanteras anonymitet och ingen kommer att 

kunna känna igen dig eller dina förhållanden.  

Intervjupersonen kan när som helst under intervjun välja att avbryta eftersom deltagandet är 

frivilligt. Om deltagaren känner att någon fråga är för jobbig är det bara att säga till så går vi 

vidare till nästa fråga.  

 

 

Marika Henriksson        Åse Ljungbeck 
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