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Abstract 
The purpose of this essay is to investigate how people can return from a marginalized position 
and become a part of society. Also how a model for returning from a marginalized position 
should be formed. The intention is to make a contribution to those in society that are helping 
people to return from marginalized positions. The survey is based on 5 thematic qualitative 
interviews on individuals that have returned from homelessness, criminality, drug abuse and 
prostitution. The main results of the investigation are that those who took part in it started 
their role exit with a turning point. After that they decided that they had to change their life. 
They then started their road back to society by separating themselves from the negative things 
that their former role resulted in. Thereafter they started to adapt to a life in society. To 
interpret the empirical material I used “The role exit process” made by Helen Rose Fuchs 
Ebaugh (1988). Since I found that her model could not be used to fully understand 
stigmatized role changes like the ones that marginalized people go through, I changed the 
model. This investigation’s empirical material has been interpreted through that modified 
process of the role exit.  
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Förord 
 
Att skriva denna uppsats har varit ett intensivt och lärorikt arbete för mig. Jag hade inte 
kunnat genomföra det utan hjälp av andra. Därför vill jag börja med att tacka de fem 
intervjupersoner som på ett utlämnande sätt har delat med sig av sina tankar, upplevelser och 
erfarenheter. Vidare vill jag tacka de frivilligorganisationer som har hjälpt mig i letandet av 
intervjupersoner; Föreningen Stockholms Hemlösa, KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället) 
och NA (Anonyma Narkomaner). Slutligen vill jag tacka min handledare Torbjörn Bildtgård 
för ett lärorikt och gott samarbete.  
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Inledning 
 
Bor man i Stockholm och då och då vistas i innerstaden kan man inte undgå att uppmärk-
samma människor som dag efter dag vistas ute på allmänna platser och lever ett liv utanför 
samhället utan arbete, utan bostad, med missbruksproblem eller andra problem. Hur kommer 
det sig att man ser samma personer så ofta? Kan samhället inte hjälpa dessa personer? Går det 
inte för dem att ta sig ur sina problem? Finns det några som har lyckats och vad har de gjort 
som inte andra har kunnat göra?  
 
Mitt intresse för detta ämne grundar sig på en uppfattning om att något måste göras för de 
människor som vill ta sig ur den marginaliserade position de lever i. Men vad kan man göra 
som socialtjänsten, kriminalvården och andra myndigheter inte redan har gjort? Svaret måste 
finnas hos dem som redan har lyckats förändra sina liv. Hur har de klarat av att ta sig igenom 
de svårigheter som det innebär att förändra sitt liv så radikalt? Dessa personer måste ha en 
uppsjö värdefull information att dela med sig av till myndigheter och till dem som befinner 
sig i samma situation som de själva gjorde. Jag beslutade mig därför för att ta reda på hur 
deras väg ut ur den marginaliserade positionen såg ut. 
 
Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur man kan ta sig ur en marginaliserad position och hur en modell för 
att förstå vägen ut ur den marginaliserade positionen bör vara utformad. Avsikten med det är 
att bidra med utökad kunskap till de aktörer i samhället som har till uppgift att hjälpa personer 
ut ur dessa positioner och in i samhället. På så sätt kan effektivare arbetsmetoder utvecklas.   
 
Frågeställning 
 

• Hur kan man ta sig ur en marginaliserad position?  
• Hur bör en modell för att förstå vägen ur en marginaliserad position vara utformad? 
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Tidigare forskning 
 
De personer som ingår i denna studie har levt ett liv utanför vårt samhälles normer och i flera 
fall även lagar. De har haft en livsstil som skiljer sig markant från majoriteten av 
befolkningen och de har utfört handlingar som i mångas ögon förmodligen skulle anses som 
förkastliga och omoraliska. Personer vars livsstil avviker från majoritetens uppfattas i vårt 
samhälle ofta som onormala eller avvikande. Men vad är då egentligen normalt och vad är 
avvikande? Och vem bestämmer vilket som är vad? Denna forskningsgenomgång inleds med 
en redogörelse för hur man tidigare har sett och idag ser på vad som är normalt och vad som 
är avvikande. Därefter följer en genomgång av forskning och studier på området. 
 
Vad är normalt och vad är avvikande? 
Att definiera vad som är normalt och vad som är avvikande är en ständigt pågående process. 
Förenklat finns det två vetenskapliga huvudspår kring begreppen; den samhällsvetenskapliga 
och den medicinska. Den samhällsvetenskapliga betonar faktorer i miljön för vår utveckling 
och möjligheter medan den medicinska inriktningen ser till det medfödda och genetiskt 
betingade. För att få en inblick i hur man inom samhällsvetenskapen idag ser på vad som är 
normalt och vad som är avvikande, följer här en tillbakablick över hur man har betraktat 
begreppen sedan 1900-talet.  
 
Långt in på 1900-talet hade kyrkan stort makt och inflytande över medborgarna. Den tidens 
regler och moral var i stor utsträckning skapade utifrån kyrkan och dess religiösa texter. 
Vetenskapsmän som ifrågasatte dessa utsatte sig själva för stora risker. De amerikanska 
sociologer som fanns såg den kyrkliga moralen som något självklart (Hilte, 1996). En 
förklaring till att det moraliska inslaget var så starkt under den här tiden kan vara att en stor 
andel av vetenskapsmännen var söner till präster eller hade själva verkat som präster (Coser, 
1979). Den synen på moral som kyrkan hade etablerat togs alltså helt för given och 
granskades aldrig kritiskt. De handlingar som stred mot den dåvarande ansedda moralen 
ansågs som sjuka. Man talade då om avvikande beteende i termer av en social sjukdom. Till 
denna grupp socialt sjuka räknades bland andra prostituerade, kriminella, mentalsjuka, 
homosexuella och drogmissbrukare. Att betrakta avvikelse som en sjukdom gjorde man inom 
sociologin ända fram till 1960-talet. Sociologernas medvetenhet om den egna moralens 
betydelse i definitionen av sociala problem ökade sedermera samtidigt som kyrkans makt 
började lösas upp. Synen på sociala problem förändrades och man började ifrågasätta moralen 
genom att uppmärksamma att det inte fanns något objektivt sätt att beskriva omoraliska 
handlingar på. Man hade alltså fram till denna tidpunkt sett avvikande beteende som en defekt 
hos individen men flera sociologer övergav därefter den individualiserade beskrivningen av 
sociala problem och öppnade istället ögonen för den omvärld som avvikarna levde i. Från att 
sociologer före 1900-talet hade studerat olika ämnen inifrån bibliotek och framför skrivbord, 
flyttade man nu forskningen ut på fältet och började studera världen utifrån individens eget 
perspektiv. I och med att forskarna nu kom nära sina forskningsobjekt så kunde de också 
beskriva deras verklighet. På så sätt blev moral ett relativt begrepp och avvikandet kunde 
snarare förstås som en synvinkel av den sociala världen än ett angrepp på den vedertagna 
ordningen (Hilte, 1996).  
 
Nutidens sociala problem betraktas till stor del som sociala konstruktioner. Att det är vi 
människor som har konstruerat vad som är ”normalt” och vad som är ”avvikande”. Det 
socialkonstruktivistiska perspektivet är ett mycket väletablerat perspektiv inom sociologin. 
Utifrån detta synsätt betraktar man inte världen och kunskapen om världen som en sanning 
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om hur den faktiskt är beskaffad, utan istället att den skapas i kommunikation och interaktion 
mellan människor. Att samhället och dess institutioner är skapade och konstruerade av 
människor. I Peter Bergers (2001) teori om människan som samhällsbyggare tar han språket 
som exempel. Vi alla föds in i en redan existerande värld där det skrivna och talade språket är 
ett dominerande sätt att kommunicera på. För att kunna delta i och leva i denna redan skapade 
värld så måste vi tillägna oss språket tillsammans med hela den grammatiska och fonetiska 
strukturen. På samma sätt har vi skapat en samhällelig struktur över vilken typ av beteende 
som ska anses vara normalt, en normstruktur. I och med denna normstruktur har vi samtidigt 
skapat gränser för vad som ska anses vara normalt. De personer eller mindre grupper i 
samhället som inte följer denna normstruktur blir då avvikare.  
 
Begreppet avvikande beteende började användas i början av 1960-talet. I kriminologin har 
begreppet använts för att beskriva traditionella brottslingar men genom att det även började 
användas inom socialvetenskapen, kunde även grupper som skiljde sig från traditionella 
brottslingar definieras. Det vill säga personer som utförde handlingar som inte var brottsliga 
men som stred mot vedertagen moral, exempelvis alkoholister, narkomaner, prostituerade. 
Skiljelinjen mellan kriminellt beteende och avvikande beteende är dock inte helt klar. Det 
som strider mot ett lands lagar brukar ofta även anses som omoraliskt. Däremot så är inte 
alltid omoraliska handlingar belagda med straff (Hilte, 1996). Vad som betraktas som 
omoraliskt och vad som är brottsligt varierar från tid till tid, land till land och från kultur till 
kultur. Som exempel så anses försäljning av sexuella tjänster som omoraliskt av många idag 
men är ändå inte belagt med straff i Sverige. 1999 kriminaliserades däremot köparen i 
prostitutionsrelationen vilket är unikt i världen och har fått stor uppmärksamhet både i och 
utanför landets gränser (BRÅ, 2000). Vissa andra handlingar som bruk av narkotika har länge 
legat i gränslandet mellan lag och moral. 1999 kriminaliserades eget bruk av narkotika men 
det har funnits perioder då brukandet av narkotika varken har varit omoraliskt eller brottsligt i 
Sverige (Hilte, 1996).  

Stämpling 
”Definiera en människa som avvikare och han blir det” (Berg 1998 s. 175). I början av 1960-
talet så började man uppmärksamma det sociala samspelets betydelse för utvecklingen av 
individens självkänsla och självbild. Stort intresse väcktes för den symboliska 
interaktionismen som egentligen utvecklats som ett teoretiskt perspektiv redan i början av 
1900-talet vid Chicagouniversitetet, men utan att använda sig av begreppet symbolisk 
interaktionism. Teoretiker som Howard S Becker, Erwin Goffman och Edwin Lemert 
introducerade ett perspektiv som bygger på de symboliska interaktionismens grundtankar men 
som går under namnet stämplingsteori. Stämpling är ett förlopp som består av en lång rad 
negativa reaktioner som till slut omdefinierar en individs självbild så att den blir mer negativ 
än det var tidigare. Detta sker under en lång process. Det var egentligen Howard S Becker 
som formulerade stämplingsteorins grundtanke att ”en handling för att bli avvikande eller 
kriminell måste definieras eller stämplas som sådan av omgivningen” (Meeuwisse & Swärd, 
2002 s. 160). Becker talar om en avvikarkarriär i olika stadier där föräldrars stämpling, 
samhällelig stämpling, sekundär stämpling och avvikelsespiralen ingår (Berg, 2003). Han 
menar att föräldrarna har den viktigaste betydelsen för barnet och att barnet skapar sin egen 
självbild utifrån dem. I kontakten med omgivningen lär sig barnet de normer som finns i 
samhället. Genom omgivningens reaktioner på barnets beteende får barnet reda på vilka 
beteenden som är önskvärda. Därmed har individen börjat se sig själv utifrån andras ögon. 
Om individen har fått en negativ självbild, kommer hon/han inte att kämpa emot och försvara 
sig själv mot stämplingen utan istället definiera sig själv som en avvikare (Goldberg, 2000). 
Stämpling är alltså något som utförs både av samhället och av individen själv. Att definiera en 
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människa som avvikande kan därför få förödande konsekvenser eftersom det finns risk att 
individen själv börjar definiera sig, och acceptera rollen som avvikare. Om till exempel en 
person som fängslas för ett brott börjar definiera sig själv som avvikare finns det därför risk 
att personen istället för att sluta med brott, fortsätter en kriminell karriär. 

Kontrollteori 
Hur kommer det sig att en person från första början hamnar i en situation som gör honom 
mottaglig för avvikande normer och värderingar? Kontrollteorierna som främst används inom 
kriminologin förklarar detta med att människan är för löst knuten till samhället. Då låter hon 
sig inte påverkas eller styras av den etablerade normstrukturen utan utvecklar snarare en 
beredskap att bryta mot den. Enligt dessa teorier anser man att avsaknaden av entydiga 
normer och värderingar försvagar den sociala kontrollen. I stort sett finns det två olika typer 
av kontrollsystem, ett socialt och ett personligt. Den sociala kontrollteorin för fram individens 
bristande sociala band som den överordnade förklaringen till avvikande beteende, medan den 
personliga kontrollteorin talar om självkänsla och självuppfattning som ett kontrollsystem 
(Sarnecki, 2003). Men om man ska förklara avvikande beteende utifrån en kontrollteoretisk 
utgångspunkt bör vi egentligen inte fråga efter vad som orsakar avvikandet, utan istället 
intressera oss för varför människor inte avviker och vilka faktorer som bidrar till det. Hirschi 
(2002) har utvecklat en social kontrollteori där han med hjälp av begreppet sociala band 
försöker förklara varför människor anpassar sig till det etablerade samhällslivet. Utifrån denna 
sociala kontrollteori kan vi förstå den kriminella personen som en bristfälligt socialiserad 
individ som misslyckats med att knyta an till betydelsefulla andra och som varken tror på eller 
engagerar sig i socialt accepterade aktiviteter som utbildning och arbete. En individ som 
saknar sociala band till det konventionella samhället har heller inget att förlora, menar 
författaren. För att beskriva de sociala banden använder han sig av fyra olika komponenter: 
 

• Anknytning. Den psykiska och emotionella koppling vi har till andra människor. 
• Åtagande. Investering i t ex utbildning, familj, hus vill vi inte riskera. 
• Deltagande. Deltagande i konventionella och legitima verksamheter, fritidsaktiviteter 

mm. Ju mer engagerade vi är, desto mindre tid till avvikande beteende. 
• Tro. Tron på konventionella normer och värderingar är avgörande för det avvikande 

beteendet. Är man inte övertygat om att den dominerande normstrukturens legitimitet, 
lösgörs de sociala banden och man blir mer benägen att begå avvikande handlingar. 
(Hirschi, 2002) 

 
De ovan beskrivna teorierna beskriver antingen den avvikandes position eller hur den 
avvikande har hamnat i detta utanförskap, inte hur de personer som väl har hamnat i en 
avvikande position kommer ut ur den. På grunda av detta har ingen av dessa teorier varit 
användbara som utgångspunkt till denna studie utan används som en beskrivning av hur man 
ser och har sett på vad som är normalt och vad som är avvikande.  

Begreppet marginalisering 
I de ovan beskrivna teorierna har man valt att använda sig av begreppet ”avvikande”. Jag har 
dock i denna studie valt att använda begreppet ”marginalisering” där en individ hamnar i ”en 
marginaliserad position” i samhället. Anledningen till valet av begrepp är att jag anser att 
ordet avvikande i för hög utsträckning betonar att det är individen själv som avviker från 
samhället medan marginalisering kan ses som ett större samhälleligt fenomen där strukturen 
har en väsentlig betydelse. Det finns även en rad andra begrepp som idag används för att 
beskriva människor eller mindre grupper av människor med svag position och lite makt i 
förhållande till övriga personer i samhället. Några av begreppen som används förutom 
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marginalisering är ”utstött”, ”utsatt” och ”utslagen”. Begreppet ”utstött” syftar oftast till att 
beskriva en fattig person som helt står utanför samhällets trygghetssystem. Använder man sig 
av begreppet ”utsatt” så talar man oftast om en individ eller grupp som löper större risk än 
genomsnittet att råka ut för sociala problem, ohälsa eller sjukdomar. ”Utslagen” beskriver 
oftast en process som leder till i att individer eller grupper blir utestängda från arbetslivet. 
Gemensamt för dessa tre är att de avser att beskriva en person eller en grupp som på olika sätt 
befinner sig eller hamnar utanför samhället och dess trygghetssystem (Sulusi-Sjö 1997). 
Gränsdragningarna mellan begreppen är dock flytande. För att undvika att göra 
gränsdragningar har jag genomgående valt att använda ”marginalisering” som samlings-
begrepp för de ovan beskrivna begreppen. De personer som ingår i denna studie har tidigare 
befunnit sig i en marginaliserad position som de nu har tagit sig ur.  
 
Forskning om vägen ut ur marginalisering 
När jag har letat efter forskning om vägen ut ur marginalisering har jag funnit förvånansvärt 
lite material. Möjligen beror detta på att man ofta ser vägen ut som uppdelat i flera olika delar. 
En uppfattning är att det i själva verket handlar om vägen ut ur missbruk. Missbruk och 
fattigdom anses ofta vara orsaker till både hemlöshet, kriminalitet och prostitution. Olika 
behandlingsmetoder för att bli alkohol- och drogfri finns det en hel del forskat om. Där 
handlar det om att få individen att upphöra med det beroende som anses ha lett dem in i den 
marginaliserade positionen. När beroendet är borta, anses problemen ofta som lösta. Samma 
sak när det kommer till hemlöshet, där problemen också ofta anses lösta i och med att en 
person får bostad. Man har då inte tagit hänsyn till att personen kan leva kvar i en social 
marginalisering.  
 
Forskning om vägen ut ur en kriminell karriär är i Sverige begränsad. Forskare som studerar 
brottslighet har i stor utsträckning koncentrerat sig på studier och teorier kring kriminalitetens 
orsaker och natur (Sarnecki, 2003). Kontrollteorin exempelvis, som beskrevs i förra kapitlet, 
är precis som andra kontrollteorier avsedd att förklara varför människor anpassar sig till de 
konventionella regler som samhället har satt upp och varför vissa människor avviker från 
detsamma. Riksrevisionen, en kontrollerande myndighet under riksdagen som har till uppgift 
att granska den statliga verksamheten och bevaka medborgarnas intressen, har i en rapport 
visat på flera brister i uppföljningen av kriminalvårdens klienter. Klienter som avtjänat sitt 
straff och friges från våra anstalter utan övervakning omfattas exempelvis inte av någon 
regelbunden uppföljning om återanpassning till samhället. Riksrevisionen anmärker på att det 
på grund av bristande uppföljning både under och efter strafftiden är svårt att avgöra huruvida 
kriminalvården har lyckats återanpassa sina klienter till samhället och på så sätt hindra dem 
från att begå fler brott (RiR, 2004:5).  
 
När man tittar på återfallsstatistiken över personer som är lagförda för brott så är det relativt 
stora skillnader i återfall beroende på vilken brottstyp det handlar om. De som har lagförts för 
tillgrepp av fortskaffningsmedel, rån, olovlig körning, grov stöld och narkotikabrott har en 
relativt hög återfallsandel jämfört med personer som lagförts för andra typer av brott. Detta 
beror till viss del på gärningsmannens bakgrund. Personer som lagförts för narkotikabrott är 
exempelvis många gånger redan kriminellt belastade medan detta inte i samma utsträckning 
gäller för personer som lagförts för brott mot borgenärer eller skattebrott. Risken för återfall 
varierar beroende på vilken typ av påföljd som de lagförda personerna dömts till vid 
ingångslagföringen. De som dömts till en mer ingripande påföljd, som fängelse eller 
skyddstillsyn, återfaller i högre grad än de som dömts till böter eller villkorlig dom. 
Återfallsstatistiken för personer som dömts till skyddstillsyn eller fängelse låg mellan åren 
1995-1998 på 58 respektive 60 %, siffror som har varierat väldigt lite år från år. Viktigt att 
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påpeka är att eftersom många som återfaller i brott inte blir lagförda för detta, redovisas inte 
den faktiska andelen återfall utan endast den registrerade. I statistiken redovisat därmed 
minimivärden för återfall (Brå, 2000).  
 
När det gäller hemlöshet så utförs vartannat år en nationell kartläggning av hemlöshetens 
omfattning och karaktär av Socialstyrelsen på uppdrag av Regeringen. I maj 2005 fanns 
omkring 17 800 hemlösa personer i Sverige. Av dessa var tre fjärdedelar män och en fjärdedel 
kvinnor. Även om merparten av de hemlösa personerna är födda i Sverige finns det en 
överrepresentation av personer födda utanför Sverige, i relation till deras andel av 
befolkningen i stort. Kartläggningen visar att det finns hemlösa personer i 86 procent av 
landets kommuner, de flesta finns dock i storstäderna. Flest antal hemlösa fanns i Stockholm 
och Göteborg (Socialstyrelsen, 2006). 
 
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen även till uppgift att följa prostitutionens 
omfattning och utveckling och även att följa de sociala insatser som utövas på området. Den 
första lägesbeskrivningen om situationen publicerades år 2000 och det handlade om 
situationen under 1998 och 1999. Det var före och efter att den nya sexköpslagstiftningen 
trädde i kraft. Detta var en rapport som baserades på intervjuer med 35 personer som i sitt 
yrke kom nära prostitutionen. Rapporten handlade om dessa 35 personers uppfattningar och 
uppskattningar om prostitution. Gatuprostitutionen uppges i den rapporten ha minskat sedan 
sexköpslagen trädde i kraft. Här uppges även att antalet missbrukande kvinnor i Stockholm 
och Göteborg minskat även de senaste åren och i Stockholm, Göteborg och Malmö uppges 
sexköparna ha blivit färre (Socialstyrelsen, 2000:5). 

Vägen ut – några exempel 
Nedan följer några exempel på forskningsstudier som har behandlat vägen ut ur narkotika-
missbruk, vägen ut ur kriminalitet och vägen ut ur prostitution. Ingen aktuell forskningsstudie 
hittades dock i ämnet vägen ut ur hemlöshet. Den senaste som hittades utfördes 1978 varpå 
den valdes bort till denna studie som exempel på aktuell forskning. De forskningsstudier som 
kommer att behandlas nedan är: Pawel Chylickis studie Att upphöra med brott – vägar ut ur 
den kriminella karriären (1992), Arne Kristiansens studie Fri från narkotika – om kvinnor 
och män som har varit narkotikamissbrukare (1999), Ulla-Carin Hedin och Sven-Axel 
Månssons studie Vägen ut – om kvinnors uppbrott ur prostitutionen (1998). Därefter följer en 
kort reflektion kring forskningsstudierna. 
 
Pawel Chylicki har i sin studie Att upphöra med brott – vägar ut ur den kriminella karriären 
(1992) gjort både en kvalitativ och kvantitativ analys av vilka omständigheter som leder till 
att individen upphör med sitt brottsliga beteende. Han inleder avhandlingen med att påpeka 
det som är den svenska kriminalvårdens viktigaste uppgift - att motverka återfall och främja 
individens återanpassning i samhället. Han poängterar att långt över hälften av dömda 
brottslingar, trots rehabiliteringsåtgärder, återfaller i brottslighet. De personer som inte 
återfaller i brott kan delas in i två grupper, tillfällesbrottslingar, dvs. personer som bara 
förekommer i kriminalvårdsregistret vid ett enda tillfälle och de personer som under en viss 
period har haft en kriminell karriär men som har avslutat den. Det är den senare typen som 
Chylicki har valt att studera. Han har intresserat sig för vad som har gjort att dessa personer 
har upphört med sin brottsliga karriär och vad som skiljer dessa personer från dem som 
fortsätter begå brott. Chylicki har valt att undersöka män i åldern 24-25 år. Chylicki 
framhåller i sin studie att det finns olika förhållanden som bidrar till upphörandet av den 
brottsliga karriären. Exempel på några sådana förhållanden är uppväxtförhållanden 
individernas relationer till personer utanför den kriminella världen, samhällsåtgärdernas 
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kumulativa effekt, graden av anstaltsanpassning och förekomst av missbruksproblem i vuxen 
ålder. Enligt hans studie har uppväxtförhållandenas karaktär samband med möjligheterna för 
en individ att upphöra med brott. De personer som har haft bättre uppväxtförhållanden har 
också haft större chans att upphöra med brott tidigare än de med sämre uppväxtförhållanden 
även om det även finns en hel del återfallsförbrytare som verkar ha haft en förhållandevis bra 
uppväxt. När det kommer till relationer till personer utanför den kriminella världen så ger 
Chylickis studie en indirekt upplysning om betydelsen av detta. De flesta av personerna i 
gruppen som återfallit i brott har uppvisat tecken på social utslagning och i och med det så 
påpekar Chylicki att det förefaller rimligt att anta att deras umgänge till största delen består av 
andra utslagna och kriminella personer. Omvänt så antar han även att de som upphört med 
brott också har ett umgänge som inte består av utslagna eller kriminella personer. Detta för att 
de har haft en välordnad social situation där de har arbete, eget boende och inga 
missbruksproblem. När det gäller samhällets insatser så har de personer som återfallit i brott 
också erhållit mest insatser. Flera av dem hade sedan barndomen varit föremål för olika 
samhällsingripanden av repressiv typ, exempelvis i form av ungdomsvårdsskolor och 
kriminalvårdsanstalter.  
 
Kristiansens studie Fri från narkotika – om kvinnor och män som har varit 
narkotikamissbrukare (1999) inrymmer både vägen in i missbruk, livet som missbrukare, 
vägen ut ur missbruket och även livet i det socialt etablerade samhället efter missbruket. Han 
har intervjuat sju kvinnor och sju män som har tre saker gemensamt. Alla har erfarenheter av 
många års narkotikamissbruk, de har varit drogfria i minst två år och de lever numera helt 
socialt integrerade liv. Syftet med hans studie är att beskriva hur personer som varit 
narkotikamissbrukare har omformat sina liv till att leva socialt integrerat. Kristiansen menar 
att forskning och kunskap om missbrukares liv belyser viktiga fakta av problematiken. Han 
anser att dessa fakta överskuggas av den dominerade pessimistiska uppfattningen som 
människor i samhället har av personer med missbruksproblem. Med sin studie vill han visa på 
att narkotikamissbrukare kan ta sig ur sitt missbruk och skapa sig fullt meningsfulla, 
fungerande liv. Att vissa personer klarar av att bryta upp från sitt missbruk och inte andra, 
menar Kristiansen inte går att förklara med att de är bättre rustade, vare sig socialt eller 
egenskapsmässigt. Han menar att det snarare var förändringar i deras existentiella villkor som 
möjliggjorde uppbrottet. Intervjupersonerna hade i hans studie påtalat att det var missbrukets 
negativa konsekvenser som påverkade deras beslut att bli drogfria. Kristiansen beskriver att 
hans intervjupersoner kan delas in i tre grupper utifrån vilka motiv de anger för att de började 
förändra sina liv ut ur missbruket. Den första gruppen bestämde sig för att bryta upp efter att 
de hamnat i något som de kallade sitt personliga bottenläge, det vill säga när de upplevde att 
deras tillvaro blivit värre än någonsin. Ett begrepp som används för att förklara detta är ”the 
rock bottom”. Fenomenet syftar till att beskriva missbrukarens upplevelser av att ha kommit 
till sitt livs bottenläge och att en förändring är livsnödvändig. Den andra gruppen som 
Kristiansen skriver om är de som beslutat sig för att sluta när de var trötta på missbruket och 
upplevde det som meningslöst. De kände då att de ville göra något annat av sina liv. Här 
framkom att intervjupersonernas beslut påverkats av missbrukets negativa följder, vilket var 
ett centralt skäl till att de förändrade sina liv. Begreppet som används för att förklara detta är 
”developmental change”. Den tredje gruppen intervjupersoners motiv till att ta sig ur 
missbruket handlade om att de drev eller gled bort ifrån missbruket när deras livssituation 
förändrades och missbruket inte längre passade in i tillvaron. Denna typ av uppbrott kallas 
”drifting out” och kännetecknas av att personerna inte kan finna några speciella händelser som 
föregick uppbrottet utan att det snarare sammanfaller med en ny fas i livet.  
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Hedin & Månsson (1998) har i sin studie Vägen ut – om kvinnors uppbrott ur prostitutionen 
intervjuat kvinnor med erfarenheter av prostitution. Både de som hade varit verksamma i 
gatuprostitution och de som arbetat ”högre upp” i prostitutionshierarkin, exempelvis inom 
callgirl- eller eskortverksamhet. Syftet med studien var att få förståelse för bakgrunden till 
uppbrottet och att se hur själva processen såg ut, vilka mekanismer som ledde kvinnan fram 
till uppbrottet och vad som höll henne tillbaka. Författarna påpekar att forskningen inom 
området prostitution är mycket omfattande och att man i en mängd olika discipliner har gett 
sig på ämnet utifrån olika utgångspunkter under de senaste 20 åren, dock inte frågorna som 
ställs i deras studie. Deras frågeställningar kan delas in i fyra huvudpunkterna där var och en 
av punkterna inrymmer mer detaljerade frågeställningar. De fyra huvudpunkter är; uppbrottets 
förhistoria, uppbrottet, efter uppbrottet och långsiktig förändring.  
 
Författarna har som resultat i studien funnit att kvinnornas tidigare erfarenheter, 
uppväxtförhållanden och psykologiska situation har påverkat tiden för uppbrottet. De har 
exempelvis funnit att de kvinnor som tidigare har utsatts för sexuella övergrepp och trauman, 
har blivit mer insnärjda i prostitutionen vilket därmed har försenat deras uppbrott ur 
prostitutionen. De har även funnit att kvinnornas copingstrategier har haft betydelse för hur de 
har hanterat svårigheterna med prostitutionen. De kvinnor som aktivt har sökt efter alternativ 
till prostitutionen i ett tidigt skede har också haft ett tidigare uppbrott. Kvinnornas 
kommunikationsförmåga har också påverkat förloppet. Där har det främst handlat om 
kvinnornas förmåga att knyta nya kontakter exempelvis att uttrycka hjälpbehov och att 
undersöka alternativa utvägar. En annan sak som har visat sig spela stor roll för själva 
uppbrottet är kvinnornas nätverk. De kvinnor som har haft viktiga personer utanför 
prostitutionsmiljön som har kunnat ge dem stöd har gjort ett tidigare och mindre smärtsamt 
uppbrott än de övriga. Vikten av en god relation till anhöriga var påtaglig. Professionella 
stödpersoner i nätverket hade inte varit tillräckligt för att ett uppbrott skulle ske. Det har 
slutligen visat sig att faktorer i det omgivande samhället påverkat uppbrottsförloppet. 
Möjligheten till flytt till en annan stad, arbetsmöjligheter eller socialbidrag har påverkat 
kvinnans val av tidpunkt för uppbrottet. Bemötande och attityder från vård, socialtjänst och 
övriga människor runt omkring kvinnorna påverkar förloppet. Det har också visat sig att 
graden av desperation och utsatthet allvarligt har försvårat för kvinnorna när det kommer till 
deras förmåga att bedöma vilka personer och krafter de kan förlita sig på.  
 
När det kommer till tiden strax efter uppbrottet har kvinnorna beskrivit den som mycket 
påfrestande. Författarna beskriver det som en krisperiod med en chock- och reaktionsfas som 
har varat från några månader upp till ett år. Reaktionernas styrka har varierat beroende på hur 
djupt kvinnan har varit insnärjd i prostitutionen och när i förloppet som själva uppbrottet har 
skett. Efter reaktionsfasen har förloppet kommit till en vändpunkt och situationen har kunnat 
stabiliseras. Minnena och upplevelserna från prostitutionstiden har resulterat i olika 
psykosomatiska symptom. Några av kvinnorna har även uppvisat symptom som kan jämföras 
med posttraumatiska stressyndrom, det vill säga psykiska störningar som kan drabba personer 
som har utsatts för traumatiska händelser långt utöver det vanliga, exempelvis upplevelser av 
tortyr, krigsskador med mera. Det som också kännetecknar den närmaste tiden efter 
uppbrottet är ångerfullheten. Kvinnorna har haft starka ångerkänslor över att ha förspillt sin 
tid och till och med sina liv. Att hantera skammen och skuldkänslorna efter prostitutionen och 
att ta sig ur stigmatiseringen är svårigheter som har följt dessa kvinnor länge efter tiden i 
prostitution. 
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Reflektion kring studierna  
När man har studerat ”vägen ut” i de ovan beskrivna studierna har man antingen gjort det i 
syfte att utreda förklaringsfaktorerna och/eller processen. När man har studerat förklarings-
faktorerna har man tittat på personliga faktorer som uppväxt, kommunikationsförmåga, 
copingförmåga, socialt nätverk med mera. När man har studerat processen så har man inriktat 
sig på tiden innan, vändpunkten och tiden efter. Jag har i denna studie valt att studera vägen ut 
processinriktat och fokuserat på vändpunkten och tiden efter.   
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Teoretisk utgångspunkt 
 
Den amerikanska sociologen Helen Rose Fuchs Ebaugh har studerat uppbrottet som process. I 
boken Becoming an Ex (1988) har hon framställt en allmän teori om processen om rollutträde. 
Enligt henne så har samhällsvetenskaplig forskning i alltför liten utsträckning uppmärk-
sammat uppbrott och rollförändringar i människors liv. Detta anser hon är anmärkningsvärt 
eftersom utträden ur olika roller är vanligt i dagens moderna samhälle. 
 
Fuchs Ebaughs forskning om uppbrott utgår från en klassisk sociologisk rollteori. Både från 
den strukturalistiska (som den har utvecklats av hennes egen läromästare Robert K. Merton) 
och den interaktionistiska (som hos George Herbert Mead och Erving Goffman). Fuchs 
Ebaugh påpekar att man tidigare endast har studerat uppbrott var för sig inom olika 
specialinriktningar inom sociologin, men forskare har sällan eller aldrig försökt sammanföra 
de olika forskningsstudierna i försök att utforma en mer allmän teori om uppbrottsförlopp och 
roollbyten. Som exempel på forskningsområden där man intresserat sig för dessa frågor 
nämner hon livscykelforskningen, karriärforskningen (både den om yrkeskarriärer och 
avvikande eller kriminella karriärer), migrationsforskningen med flera. Den modell som 
Fuchs Ebaugh har utvecklat tar hänsyn till att uppbrottet ofta är en process i olika faser. 
 
Fuchs Ebaugh har själv genomgått en rollförändring då hon på 1960-talet lämnade en tillvaro 
som nunna inom en katolsk orden. Denna rollförändring gav henne inspiration till ämnet och 
på 1970-talet utbildade hon sig till sociolog. Hon intervjuade därefter 173 personer om deras 
uppbrott. De hon intervjuade var bland annat före detta nunnor, läkare, poliser, lärare, fångar, 
alkoholister, prostituerade samt transexuella som har bytt kön. Trots att det finns många 
olikheter mellan intervjupersonerna i Fuchs Ebaughs studie så finns det enligt henne själv 
många likheter mellan dem och deras erfarenheter. Utifrån sin studie har hon konstaterat att 
uppbrottet kan beskrivas som en process i fyra olika faser; De första tvivlen, sökande efter 
alternativ, vändpunkten, att bygga ett nytt liv. Nedan följer en beskrivning av teorins olika 
faser. 
 
 
Exitprocessen

1. Första tvivlen 
Denna första fas innebär att individen börjar ifrågasätta sin egen roll. Situationer som tidigare 
har tagits för givna och accepterats börjar nu ifrågasättas och får ny mening. Tvivlet grundar 
sig i en besvikelse och vantrivsel med tillvaron. Besvikelsen och/eller vantrivseln kan växa till 
irritation mot omgivningen och leda till depression. Om personen i denna fas får emotionell 
avlastning och kanske råd om hur en förändring skulle kunna bli möjlig, minskar personens 
känsla av att vara fångad och personen kan få kraft att ta itu med problemen och söka 
alternativ. Får personen å andra sidan inte bekräftelse så uppstår det en förvirrande situation 
där personen inte vet om han/hon ska lita på sina egna känslor eller andras omdömen.  

2. Sökande efter alternativ 
Exitprocessens andra fas karakteriseras av att diffusa alternativ stegvis klarnar och tar formen 
av mer medvetna planer. Här handlar det om att väga för- och nackdelar och att jämföra med 
flera möjliga alternativ. Personen försöker stegvis leta styrkor inom andra områden. Om 
personen har fått kämpa länge för att komma till sin nuvarande position så för detta med sig 
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mer smärtsamma överväganden innan uppbrottet. Stöd av betydelsefulla närstående personer 
är av stor vikt i denna fas. Efter hand så klarnar ett eller några alternativ som möjliga för 
personen att genomföra. När sedan ett huvudalternativ tar form är det lätt att personen börjar 
ta till sig de normer och värderingar som är förknippade med den nya rollen. Personen börjar 
identifiera sig med den gruppen som han/hon vill tillhöra.  

3. Vändpunkten 
Det här stadiet i processen innefattar en vändpunkt där Fuchs Ebaughs intervjupersoner har 
kommit till ett definitivt beslut om att bryta upp. De har efter det vidtagit någon åtgärd som 
styrker att de har ”fått nog”. En sådan åtgärd kan vara att lägga in sig på avgiftning, lämna in 
en avskedsansökan eller liknande. Fuchs Ebaugh har beskrivit fem stycken huvudtyper av 
vändpunkter: 
 

1. Utmärkande händelser. Kännetecknas av att en plötslig händelse, som otrohet eller en 
våldshändelse, får personen att inse att en förändring måste ske. Det kan också vara en 
mindre händelse med stark symbolisk laddning som plötsligt gör att personen ”vaknar 
upp” efter en lång rad negativa händelser och inser att en förändring är nödvändig. 

2. Strået som bryter kamelens rygg. Här känner personen att han/hon inte längre står ut 
med situationen utan att göra en radikal förändring. En lång rad av negativa 
inträffanden har skapat uppbyggda känslor som till slut gör att det kan vara en mindre 
händelse som gör att det till slut brister för personen och han/hon inser att en 
förändring krävs. 

3. Tidsrelaterade faktorer. Denna typ av vändpunkt beskriver Fuchs Ebaugh som ett 
uppbrott för att inte riskera att bli fast i situationen under en längre tid. Hon berättar 
exempelvis om att många nunnor bröt sig ur klosterlivet strax innan de skulle avlämna 
sina slutliga kosterlöften för att inte bli kvar för evigt.  

4. Ursäkter. Fuchs Ebaugh beskriver att det även finns händelser som legitimerar ett 
uppbrott som exempelvis dålig hälsa, omorganisationer med mera. Här menar hon att 
denna händelse rättfärdigar personen att göra ett uppbrott.  

5. Antingen-eller-situationer. Här anser personerna att de måste bryta upp för att rädda 
något som är mycket värdefullt för dem. Det kan handla om att rädda livet på sig själv. 
Uppbrott ur drogmissbruk hör enligt Fuchs Ebaugh till denna typ av vändpunkt. 

4. Skapandet av en före detta roll 
Den fjärde och sista fasen i Exitprocessen handlar om att skapa och anpassa sig till den roll 
som man lämnar. Denna fas är ofta psykiskt smärtsam och innebär ibland svåra sociala 
processer eftersom att omgivningen inte ställer om sig lika snabbt som huvudpersonen. 
Processen att ta sig ur en roll innebär ofta svårigheter att förhålla sig till det förflutna, nuet 
och framtiden. Ofta har personen själv och andra i samhället förväntningar om vilket beteende 
han eller hon bör ha utifrån den roll han/hon kommer ifrån. Svårigheter med att lyckas hävda 
sin nya självuppfattning gentemot omgivningens reaktioner kan göra att personen hamnar i en 
akut identitetsosäkerhet. Detta kan också leda till viss social isolering. Här talar Fuchs Ebaugh 
om svårigheter på sex olika områden efter uppbrottet: 
 

1. Presentation av sig själv. Här börjar personen sänder ut signaler om att en förändring 
har skett. Att sända ut ”rätt” signaler kan dock vara svårt eftersom att det fodrar god 
kännedom om sociala koder i den nya miljön som en person som är ”ny” kanske 
saknar. 

2. Sociala reaktioner, bekräftelse av andra. Här handlar det om att få stöd och erkänsla 
från viktiga personer i personens omgivning och att bli insläppt och erkänd i sin nya 
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roll. Detta är en av de mest viktiga stegen. Processen beskriver här att exempelvis före 
detta alkoholister och före detta prostituerade ofta vill gömma sin tidigare roll för att 
människor i den nya miljön ofta tar avstånd från dem om de får veta deras bakgrund.  

3. Hantering av intimitet. Exempel på detta beskrivs nunnors problem med att skapa en 
fungerande sexuell relation med en partner. 

4. Byte av vänskapliga nätverk. Vid ett uppbrott från en viss miljö, byts ofta tidigare 
vänskapsrelationer ut och ersätts med nya. Den största förändringen av socialt nätverk 
uppges före detta missbrukare gå igenom. 

5. Förhållningssätt till den gamla miljön. Här handlar det om att kunna förhålla sig både 
till sitt före detta sociala nätverk men även till andra rollutträdare.  

6. Rollutträdet. Den tidigare livssituationen kan ha innefattat starka symboliska inslag av 
vad personen ser som sin identitet. Att ändra dessa kan innebära starka känslor och 
längtan tillbaka. Processen beskriver här att en omedveten bearbetning av dessa rester 
av den tidigare identiteten kan förekomma lång tid efter uppbrottet. Det går olika 
snabbt för olika personer att ”skaka av sig” den gamla rollen. 

Kritisk reflektion av modellen 
Det man kan säga om Fuchs Ebaughs (1988) egen studie och dess empiriska material är att 
den har en viss fokus på rollbyten inom det socialt etablerade samhället. Hennes 
intervjupersoner innefattar förevisso före detta prostituerade, före detta fångar och före detta 
alkoholister men hennes studie handlar till största delen om rollbyten inom det etablerade 
samhället i form av yrkesbyten. Att ta sig ur en stigmatiserad roll som en marginaliserad 
position innebär, behandlas inte lika utförligt.  
 
En annan betydelsefull brist i modellen är att den fokuserar på utträdet ur en roll och alltför 
lite behandlar inträdet in i den nya roll som en person intar. Detta ser jag som en väsentlig 
svaghet i modellen eftersom jag menar att utträde ur en roll inte är möjlig utan att träda in i en 
annan (utom i de fall en person avlider). Även om jag anser att man träder in i en ny roll vid 
utträde ur den första så vill jag poängtera att jag menar att man bör fästa lika stor 
uppmärksamhet på inträdet som utträdet, för att personen ska träda in i ”rätt” ny roll och inte 
bara ”hamna” i en annan roll automatiskt. Troligen gäller detta mer vid utträde ur stigmati-
serade roller och inträde in i samhället än om man genomgår ett rollbyte i form av ett 
yrkesbyte. Detta har jag redan på ett tidigt stadium uppmärksammat och även fått stöd i från 
annan forskning, exempelvis Kristiansens (1999) studie om kvinnor och mäns utträde ur 
narkotikamissbruk. Med anledning av denna kritik ansåg jag att det fanns starka skäl till att 
omarbeta modellen och analysera denna studies empiriska material utifrån en omarbetad 
modell av Exitprocessen.  
 
Eftersom att denna studies syfte är att undersöka personers väg ut ur en marginaliserad 
position och in i samhället så har personernas uppväxtförhållanden och livet i den 
marginaliserade positionen utelämnats. Exitprocessens två första faser har således 
exkluderats. De tre faserna i denna studie blir då; vändpunkten, skapandet av en före detta roll 
och skapandet av en ny roll. 
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Omarbetad modell av Exitprocessen 
 
I denna ”nya” Exitprocess har jag omarbetat en del delar och även lagt till en del delar. Det 
som är ändrat är i huvudsak att jag har delat upp fasen ”skapandet av en före detta roll” i två 
faser; ”skapandet av en före detta roll” och ”skapandet av en ny roll”. Det empiriska 
materialet har sedan analyserats utifrån den fas som har skapats. Den modell som alltså legat 
till grund för denna studies empiriska material är den omarbetade modell av Exitprocessen 
som följer nedan. 

1. Vändpunkten 
Den här fasen har helt behållits från Fuchs Ebaughs (1988) modell, Exitprocessen. 
 

1. Utmärkande händelser. Kännetecknas av att en plötslig händelse, som otrohet eller en 
våldshändelse får personen att inse att en förändring måste ske. Det kan också vara en 
mindre händelse med stark symbolisk laddning som plötsligt gör att personen ”vaknar 
upp” efter en lång rad negativa händelser och inser att en förändring är nödvändig. 

2. Strået som bryter kamelens rygg. Här känner personen att han/hon inte längre står ut 
med situationen utan att göra en radikal förändring. En lång rad av negativa 
inträffanden har skapat uppbyggda känslor som till slut gör att det kan vara en mindre 
händelse som gör att det till slut brister för personen och han/hon inser att en 
förändring krävs. 

3. Tidsrelaterade faktorer. Denna typ av vändpunkt beskriver Fuchs Ebaugh som ett 
uppbrott för att inte riskera att bli fast i situationen under en längre tid. Hon berättar 
exempelvis om att många nunnor bröt sig ur klosterlivet strax innan de skulle avlämna 
sina slutliga kosterlöften för att inte bli kvar för evigt.  

4. Ursäkter. Fuchs Ebaugh menar att det även finns händelser som legitimerar ett 
uppbrott som exempelvis dålig hälsa, omorganisationer med mera. Här ser hon att 
denna händelse rättfärdigar personen att göra ett uppbrott.  

5. Antingen-eller-situationer. Här anser personerna att de måste bryta upp för att rädda 
något som är mycket värdefullt för dem. Det kan handla om att rädda livet på sig själv 
och hon menar att uppbrott ur drogmissbruk hör till denna typ av vändpunkt. 

2. Skapandet av en före detta roll 
Denna fas har ändrats en del. Benämningarna på de sex olika punkterna har behållits, utom i 
fas fyra som ändrats på grund av att en benämning som ”byte av vänskapligt nätverk” 
förutsätter att personen har ett nätverk att byta ut det med, vilket inte är självklart i denna fas. 
Innebörden av punkterna har ändrats till att helt handla om skapandet av en före detta roll. 
Inträdet av nästa roll behandlas i nästa fas. 
 

1. Presentation av sig själv. Här börjar personen sända ut signaler till sin ”gamla” miljö 
om att en förändring har skett. 

2. Sociala reaktioner, bekräftelse av andra. Här handlar det om omgivningens 
reaktioner.  för personen att hantera eventuella negativt reaktioner från sin omgivning 
och gå vidare trots att en positiv bekräftelse från omgivningen eventuellt inte har skett.  

3. Hantering av intimitet. Handlar om att göra sig av med en osund nära relation 
exempelvis en kärleksrelation till en man som misshandlar. 

4. Hantering av socialt nätverk. Här gäller det att uppmärksamma vilka relationer ur det 
sociala nätverket om är viktiga att behålla och vilka som istället förhindrar det egna 
utträdet.  
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5. Konkreta handlingar. Här handlar det om att eliminera de element som starkt 
påminner om det gamla sättet att leva. Om en missbrukare exempelvis tidigare 
brukade vara ute på nätterna, kan det handla om att upphöra med det och att ge en 
öppning till en mer rutinmässig dygnsrytm. 

6. Förhållningssätt till den gamla miljön. Här handlar det om att kunna förhålla sig både 
till sitt förra sociala nätverk och även till andra rollutträdare. 

7. Rollutträdet. Här handlar det om att vara öppen för att en identitetsförändring 
eventuellt kan ske. Här krävs det reflektioner kring den egna identiteten för att 
personen ska kunna se sitt kommande liv i ett nytt sammanhang. Personer som 
exempelvis har levt på kriminalitet har ofta sett sin identitet som tuff, självsäker och 
självständig. För att exempelvis kunna att ta emot hjälp utifrån för sina problem, kan 
det då krävas att personen ruckar på sina föreställningar om sin egen identitet. 

3. Skapandet av en ny roll 
Denna fas av Exitprocessen har förskjutits till att bli fas tre. Den handlar nu endast om 
inträdet i den nya rollen. Benämningarna på flera av punkterna har behållits så när som på 
punkt sex. Betydelsen av punkterna är i stort sig lika men har förtydligats till att helt och 
hållet gälla skapandet av en ny roll. 
 

1. Presentation av sig själv. Här börjar personen sända ut signaler till den nya miljön om 
att en förändring har skett. Signaler utåt gör andra uppmärksammade på förändringen 
och signaler inåt hjälper personens egen identitetsförändring. Att sända ut ”rätt” 
signaler kan dock vara svårt eftersom att det fodrar god kännedom om sociala koder i 
den nya miljön som en person som är ”ny” kanske saknar. 

2. Assimilering. Här handlar det för personen om att anpassa sig till den nya miljön. Att 
komma in i och bli accepterad handlar till stor del om förmågan att anpassa sig till 
rådande sociala koder och regler. En person som har svårt att anpassa sig har också 
svårare att av omgivningen bli insläppt och erkänd i sin nya roll (se punkt 4). 

3. Överlevnadsstrategi. För att klara anpassningen till den nya miljön använder sig 
personen av olika överlevnadsstrategier. Det kan vara att noggrant iaktta hur andra 
personer beter sig, pratar eller klär sig för att själv försöka ”smälta in”. 

4. Sociala reaktioner, bekräftelse av andra. Här handlar det om att få stöd och erkänsla 
från viktiga personer i personens omgivning och att bli insläppt och erkänd i sin nya 
roll. Detta är en av de mest viktiga stegen. Exitprocessen beskriver här att exempelvis 
före detta alkoholister och före detta prostituerade ofta vill gömma sin tidigare roll för 
att människor i den nya miljön ofta tar avstånd från dem om de får veta deras 
bakgrund.  

5. Hantering av intimitet. Här kan det handla om att kunna öppna sig för den nuvarande 
kärleksrelation eller att vara öppen för nya relationer. 

6. Skapande av nytt socialt nätverk. Här handlar det om att hitta nya socialt relationer. 
Det kan exempelvis ske genom att börja med ett nytt fritidsintresse eller liknande där 
man lär känna nya människor.  

7. Förhållningssätt till den gamla miljön. Detta betyder att förhålla sig både till sitt före 
detta sociala nätverk men även till andra rollutträdare.  

8. Värderingar. Personen får nya insikter om vad som verkligen är viktigt i livet. De får 
också en större tro på den dominerande normstrukturen. Det kan handla om att leva 
lagligt, en ha en högre arbetsmoral eller liknande. 

9. Identitet. Vissa personer upplever att deras identitet förändras. De personer som har 
levt med missbruk och kriminalitet kan ha haft en syn på sin identitet som tuff och 
självständig, en bild som kanske inte längre stämmer överens med hur de ser på sin 

 18



identitet. Exitprocessen beskriver att den tidigare livssituationen kan ha innefattat 
starka symboliska inslag av vad personen ser som sin identitet. Att ändra dessa kan 
innebära starka känslor och längtan tillbaka. Processen beskriver att en omedveten 
bearbetning av dessa rester av den tidigare identiteten kan förekomma lång tid efter 
uppbrottet. 
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Metod 
 
Jag har valt att studera hur vägen ut ur marginalisering har sett ut för fem olika personer. Jag 
har velat få nyanserade beskrivningar av dessa personers livsvärld i avsikt att kunna tolka och 
förstå meningen i några centrala teman i deras verklighet. För att erhålla kunskap och 
förståelse för människors erfarenheter är en kvalitativ forskningsmetod att föredra (Kvale, 
1997). För att även få nyanserade beskrivningar har jag valt att göra en intervjustudie.  
 
Detta metodavsnitt inleds med en beskrivning av studiens urvalsram, därefter följer en 
beskrivning av genomförandet av intervjuerna, bearbetning av det empiriska materialet, etiska 
ställningstaganden och slutligen studiens validitet och reliabilitet. 
 
Urvalsram 
De personer jag har valt att intervjua har alla varit i en marginaliserad position. Jag har valt att 
studera fyra olika problemområden; hemlöshet, kriminalitet, missbruk och prostitution. För att 
uppfylla urvalsramen för denna studie har intervjupersonerna haft erfarenhet av något eller 
några av dessa problemområden och samtidigt ha varit i en marginaliserad position. Eftersom 
att en person kan vara exempelvis kriminell eller missbrukare utan att vara i en marginaliserad 
position, är det viktigt att påpeka att det är den marginaliserade positionen som är den 
grundläggande kärnan i denna studie. Personer som haft problem med exempelvis missbruk 
eller kriminalitet och samtidigt levt helt i det etablerade samhället innefattas alltså inte av 
studien. Utöver detta så har intervjupersonerna även tagit sig ur problemen. Vidare är 
anledningen av valet av de fyra problemområdena att personer som har haft erfarenhet av 
dessa under en längre tidsperiod ofta hamnar i en marginaliserad position gentemot det övriga 
samhället som kan vara svår att ta sig ur.  
 
Efter en första titt på de fyra problemområdena; hemlöshet, kriminalitet, missbruk och 
prostitution, så kanske man undrar om det är möjligt att jämföra dessa olika områden? Går det 
att sätta likhetstecken mellan exempelvis en tungt kriminellt belastad person med en person 
som är hemlös och bor på gatan? Kan man likställa en manlig drogmissbrukares vardag och 
den typen av beroende som en prostituerad kvinna utvecklar till prostitutionsmiljön och så 
vidare? Svaren är enligt min uppfattning, nej. De olika problemområdena var för sig medför 
sina egna specifika svårigheter som inte går att jämföra med de övriga. Den drogberoende 
exempelvis utvecklar ofta både ett fysiskt och psykiskt beroende till drogen som beror på dess 
lustfyllda effekt. Motsvarande lustfyllda upplevelser inträffar sällan i samband med 
exempelvis prostitutionsutövningen. Prostituerade beskriver förevisso en upplevelse av 
spänning och dragningskraft till prostitutionsmiljön men den typen av beroende grundar sig 
främst i tvingande ekonomiska omständigheter (Hedin & Månsson, 1998). Andra specifika 
svårigheter påträffas i de övriga kategorierna. En jämförelse mellan dem på det sättet anser 
jag inte vara särskilt givande men framför allt så är det inte syftet med denna studie. En del av 
intervjupersonerna har förevisso haft problem i flera av områdena men det centrala i denna 
studie är inte inom vilket område personerna har haft problem utan själva vägen ut ur den 
marginaliserade position som ofta blir följden av långvariga och eskalerade svårigheter inom 
de fyra problemområdena.  
 
Urval 
För att hitta intervjupersoner som har tagit sig ur en marginaliserad position, har jag kontaktat 
olika organisationer som arbetar med att hjälpa personer ut ur dessa svårigheter. De organisa-
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tioner som hjälpte mig vidare var Föreningen Stockholms Hemlösa, KRIS (Kriminellas 
Revansch I Samhället) och NA (Anonyma Narkomaner). På Föreningen Stockholms hemlösa 
valde de ut två personer som de tyckte stämde överens med min beskrivning av studiens 
urvalsram. På KRIS och NA besökte jag själv deras möten, berättade om min studie och fick 
namn på personer som var intresserade av att medverka i studien. Innan vi bestämde tid och 
plats för intervjuerna pratade jag med dem var och en lite kort för att beskriva min studie ännu 
en gång samt försäkra mig om att de stämde in i min urvalsram. I de fall jag på förhand inte 
hade möjlighet att ställa alltför känsliga och ingående frågor till intervjupersonerna om de 
hade haft alla de erfarenheter jag letade, valde jag att genomföra intervjun ändå och ta beslutet 
i efterhand. Intervjupersonerna fick själva välja var intervjuerna skulle hållas och i de fall de 
inte hade något förslag och överlät det till mig, bokade jag ett mindre grupprum på 
Socialhögskolan vid Stockholms Universitet och utförde intervjun där. Kort presentation av 
intervjupersonerna finns i början av resultatavsnittet.  
 
De personer som har valt att medverka i denna studie och som jag har intervjuat har varit lätta 
att intervjua i den bemärkelsen att de för mig har gett ett sympatiskt intryck och varit 
tillmötesgående, verbala och uttrycksfulla i sina berättelser. Detta har varit mycket positivt 
och underlättat mitt arbete men jag ser även en problematik i detta som bör reflekteras över. 
Troligt är att det inte är någon slump att just dessa personer är de som har valt att bli 
intervjuade. En person som är verbalt begåvad, är möjligen i högre grad villig att medverka i 
intervjusammanhang. Möjligt är också att en verbal och utåtriktad person har lättare att ta sig 
ur en marginaliserad position än andra. Så har då ”rätt” personer kommit till tals? Eftersom 
den här studien är gjord utifrån en kvalitativ ansats och därmed inte gör några anspråk på att 
vara kvantitativt generaliserbar så blir denna reflektion ur forskningssynpunkt inte 
problematisk. Den är dock inte mindre viktig att reflektera över ändå, främst för de som 
arbetar professionellt med dessa frågor.   
 
Intervjuerna 
Jag har använt mig av en halvstrukturerad intervjuform. I den intervjuguide som jag 
upprättade utgick jag från den teoretiska modellen, Exitprocessen. För att ge utrymme för fler 
aspekter på ämnet ”vägen ut” än vad modellen ger, valde jag att använda mig av öppna 
intervjufrågor som behandlade tre huvudområden; vändpunkten, den gamla miljön och den 
nya miljön. På sätt har intervjupersonerna haft möjlighet att tala fritt utan att bli för styrda. 
Eftersom syftet med denna studie är att studera personers väg ut ur en marginaliserad position 
och in i samhället så har jag, som tidigare nämnts, valt att utelämna intervjupersonernas 
uppväxtförhållanden och tiden i den marginaliserade positionen. Jag har istället fokuserat på 
vändpunkten, den gamla miljön och den nya miljön.  
 
För att få reda på hur intervjufrågorna uppfattas har jag testat dem innan på personer som inte 
har ingått i studien. Alla intervjuer har bandats med kassettbandspelare. Anledningen till det 
är att jag helt har velat koncentrera mig på samtalet med intervjupersonerna utan att behöva 
anteckna samtidigt eller hålla allt i minnet. Trots vetskapen om att bandspelare har en 
hämmande effekt på vissa intervjupersoner så har jag ändå valt det alternativet för att stärka 
objektiviteten och intersubjektiviteten. Alla inspelningar har skett med intervjupersonernas 
samtycke. Inspelningarna har varit väldigt värdefulla för mig eftersom betydelsen av vissa av 
intervjupersonernas svar har blivit tydligare och lättare för mig att förstå i efterhand vid 
lyssning och transkribering. Intervjuerna har därefter skrivits ner ordagrant. Kvale (1997) 
skriver att en ordagrann utskrift av intervjumaterialet kan framstå som ett förvirrat och 
osammanhängande talspråk och påpekar att publicering av detta talspråk kan leda till en 
oetisk stigmatisering av vissa personer. Jag har därför vid inlagda citat i arbetet valt att 
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reducera vissa prepositioner som används som utfyllnad i talspråk i daglig dags, ord som 
”typ”, ”liksom” och ”alltså” och även i något enstaka fall valt att ta bort upprepningar. Jag har 
redan i transkriberingen av intervjuerna uteslutit namn på personer och platser för att säkra 
intervjupersonernas anonymitet. Mer om anonymiteten tar jag upp där jag beskriver studiens 
etiska överväganden.  
 
Bearbetning av den teoretiska modellen 
Denna studie har gjorts med utgångspunkt från modellen Exitprocessen. Utifrån misstanken 
om modellens svagheter utformades en intervjuguide med öppna frågor för att ge utrymme för 
fler aspekter än vad modellen gav. Efter insamlingen av det empiriska materialet upptäcktes 
att det mycket riktigt fanns aspekter i intervjupersonernas berättelser som inte togs upp och 
därmed inte gick att tolka utifrån Exitprocessen. Med Exitprocessen som utgångspunkt 
omformade jag då modellen. Jag omarbetade de steg jag funnit viktiga för att kunna analysera 
personernas väg ut ur den marginaliserade positionen. Utifrån den ”nya” modellen analy-
serade jag sedan det empiriska materialet.  
 
Bearbetning av det empiriska materialet 
Bearbetningen av det empiriska materialet påbörjades redan efter att de två första intervjuerna 
var transkriberade och utskrivna på papper. Materialet delades in i teman och viktiga citat 
markerades med olika färgpennor, en färg för varje intervjuperson. Efter ett fåtal urklipp ur de 
olika intervjuerna uppmärksammades ett problem som gjorde att valet av bearbetningsmetod 
ändrades. Intervjupersonerna beskrev på många olika ställen i intervjun händelser som hörde 
till ett och samma tema varpå metoden att klippa i meningar blev alltför rörig. En ny metod 
valdes. Denna gång användes inte pappersutskrifter. Materialet bearbetades nu helt och hållet 
på dataskärmen. Viktiga citat och teman fick ny teckenfärg, kopierades (så att ursprungs-
intervjun hölls intakt) och klistrades in i resultatavsnittet. Utifrån den valda teoretiska 
utgångspunkten har resultatet sedan analyserats.  
 
Etiska ställningstaganden 
Bland det viktigaste att ta i beaktande när det kommer till etik i den här typen av studier är det 
informerade samtycket. Vid första kontakten med intervjupersonerna upplystas de om studien 
och dess syfte samtidigt som de fick veta att medverkan i den helt och hållet var frivillig. Vid 
den andra kontakten med dem blev de återigen informerade om studiens syfte. Vid det 
tillfället bad jag om deras samtycke till att banda intervjun. Innan intervjuns början 
informerades de en tredje gång om studiens syfte. Vid det tillfället blev de även upplysta om 
att de helt och hållet kunde välja bort frågor de inte ville svara på och att de när som helst 
kunde avbryta intervjun. Detta kallas för informerat samtycke enligt de riktlinjer som 
utarbetats av Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet (HSFR, 1999). Intervjupersonerna 
blev muntligen informerade om studiens syfte tre gånger, en gång vid första kontakten, en 
gång vid bokning av intervjun och sista gången strax innan intervjuns start.  
 
Att göra intervjuer på ett mindre antal personer ställer höga krav på forskaren när det kommer 
till att försäkra anonymitet. När urvalet är litet är också risken för intervjupersonerna att bli 
igenkända större. Då gäller det att vidta stor försiktighet i hanterandet av det empiriska 
materialet. De personer som ingår i denna studie har tillförsäkrats anonymitet och blev 
informerade om vad det innebär (HSFR, 1999). De har efter den vetskapen givit utlämnande 
uppgifter om sina liv. Detta kräver ett förtroende från deras sida och ett stort ansvar för mig 
som hanterar det empiriska materialet. Namnen på intervjupersonerna är påhittade för att de 
inte ska kunna identifieras. Det kan dock inte uteslutas att intervjupersonerna kan kännas igen 
av nära vänner eller anhöriga i och med de citat och de beskrivningar som görs i texten. Detta 
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har dock tagits i beaktande och försökt motverkas. De inspelade kassetterna förstördes så fort 
alla intervjuer transkriberats. 
 
Validitet och reliabilitet  
När man talar om validitet och reliabilitet i forskning, handlar det om forskningens 
tillförlitlighet och överensstämmelse med verkligheten. Vid användandet av en kvalitativ 
forskningsmetod ser man dock inte resultaten av forskningen som en objektiv verklighet. Där 
är det människors konstruktioner av verkligheten och hur de upplever världen som studeras 
(Kvale, 1997).  
 
Viktigt när det gäller strävan efter god validitet är att hela tiden ifrågasätta och kritiskt 
granska sin studie (Kvale, 1997), därför har jag under arbetets gång kontinuerligt ifrågasatt 
studiens innehåll genom att hela tiden ställa mig själv frågor om mina egna tolkningar.  
 
”Att intervjua är ett hantverk” (Kvale 1997, s 101). Detta påstående är nog de flesta som har 
gjort någon slags vetenskaplig intervju beredda att hålla med om, åtminstone så är jag det. 
Kvale påpekar även att resultatet av en intervju är direkt kopplad till intervjuarens skicklighet 
och att det enda sättet att bli skicklig på att intervjua är att utföra många intervjuer. Jag har 
själv utfört de fem intervjuerna som denna studie baseras på. Fallgropen som jag vid tidigare 
utförande av intervjuer hamnat i blev jag återigen påmind om vid denna studies första 
intervju. Att bristfällig erfarenhet som intervjuare ofta skapar ett omfattande empiriskt 
material som resulterar i en tidskrävande bearbetning. Detta kunde jag dock reglera vid 
utförandet av de resterande fyra intervjuerna. Innan denna studies intervjuer ägde rum 
diskuterades och testades frågorna på utomstående personer för att få respons på hur de 
tolkades. När det gäller tillförlitligheten i intervjupersonernas berättelser har jag utgått ifrån 
att de berättelser de har gett mig ur sina liv, är sanning utifrån deras verklighet. Att tänka på är 
dock att jag själv inte har erfarenhet av att leva i den miljö som intervjupersonerna har gjort, 
vilket gör att det inte går att utesluta att vissa av mina tolkningar kan vara gjorda på ett annat 
sätt än intervjupersonen hade menat. Ett exempel på detta är språket. Jag upptäckte att 
intervjupersonerna hade ett annat sätt att använda språket på. Vissa använde sig av en tal-stil 
med slanguttryck som ibland försvårade arbetet för mig. Jag hamnade vid ett par tillfällen i ett 
dilemma att antingen tvingas avbryta personen i berättelsen och fråga vad ett ord innebar eller 
att själv försöka tolka det som sagts. I forskningens reliabilitet ingår intersubjektiviteten som 
innebär att en annan forskare med samma forskningsmetod ska kunna genomföra studien och 
ändå nå samma resultat. Detta är svårt att uppnå i kvalitativ forskning eftersom att människans 
tankar och åsikter är föränderliga (Esaiasson, 2002). Det kan alltså inte uteslutas att denna 
studies empiriska material skulle se annorlunda ut om intervjuerna skulle göras om vid en 
annan tidpunkt av en annan person.  
 
När man talar om forskning är man intresserad av att veta huruvida resultatet är generaliser-
bart på en större population (Esaiasson, 2002). När det gäller kvalitativa studier kan resultatet 
aldrig göra anspråk på att vara kvantitativt generaliserbart men dock generaliserbart i 
kvalitativ mening. Resultatet av denna studie om vägen ut ur en marginaliserad position kan 
alltså inte sägas vara generaliserbart på alla personer som gjort en rollförändring, inte heller 
på alla som tagit sig ur sitt utanförskap. Det man kan säga om resultatet i denna studie är 
istället att det är troligt att detta empiriska material inte är helt unikt för personer som har tagit 
sig ut ur en marginaliserad position utan att det är troligt att det även finns andra personer i 
liknande situationer med samma erfarenheter. 
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Resultat/Analys 
 
Detta resultat-/analysavsnitt börjar med en kort presentation av intervjupersonerna. Därefter 
börjar själva resultatet och analysen som är indelade i de tre faserna från modellen; vänd-
punkten, skapandet av en före detta roll och skapandet av en ny roll. Varje fas börjar med en 
redogörelse för vad som kommit fram ur det empiriska materialet, därefter analyseras fasen 
utifrån modellen. 
 
Presentation av intervjupersonerna 
 
Peter är 44 år. Han har levt på institution sedan han var barn och har varit hemlös, 
missbrukare och levt på kriminalitet till och från större delen av sitt liv. Efter att ha tröttnat på 
sitt trassliga liv och hittat kärleken bestämde han sig för att bryta upp och starta ett nytt liv. 
Idag är han drogfri, har bostad, sysselsättning och lever ett socialt integrerat liv. 
 
Annelie är 48 år. Hon har sedan tonåren levt med en mycket våldsam man som vid flertalet 
tillfällen har misshandlat henne svårt. Efter att grannarna klagade över lägenhetsbråken blev 
hon hemlös och tvingades bo på gatan. Idag har Annelie haft fast bostad i fem år.  
 
Helena är 51 år. Hon började med kriminalitet vid tio års ålder och har haft ett tungt missbruk 
till och från i 25 års tid. Helena har även många års erfarenhet av prostitution. Idag är Helena 
drogfri, lever i en fast relation och arbetar inom offentlig sektor. 
 
Henrik är 48 år. Han har sedan 12 års ålder haft problem med missbruk, kriminalitet och 
hemlöshet. Efter ett fängelsestraffs slut för snart ett år sedan bestämde han sig för att förända 
av sitt liv. Idag lever han ett lagligt, drogfritt, socialt integrerat liv. 
 
David är 47 år. Han började missbruka droger vid 12 års ålder och har emellanåt levt på 
kriminalitet. Efter att ha varit nära att dö på grund av sitt missbruk började hans väg tillbaka. 
Idag är han drogfri, har arbete och lever ett socialt integrerat liv. 
 
1. Vändpunkten 
De intervjupersoner som ingår i denna studie har alla levt i ett utanförskap från samhället som 
har inneburit stora svårigheter för dem. De flesta har under stora delar levt helt utanför 
samhällets trygghetssystem. Andra har under tidsperioder levt dubbla liv, det vill säga att de 
exempelvis har levt med tunga missbruk, kriminalitet och/eller prostitution och samtidigt haft 
ett ”vanligt” arbete eller studier och tagit hand om familj. Förr eller senare och av olika 
orsaker har de vänt sina liv och påbörjat en väg ut. Denna väg har börjat med en vändpunkt 
som för de olika personerna har varit mer eller mindre tydlig. Nedan redovisas 
intervjupersonernas olika typer av vändpunkter. Därefter följer en analys av dem utifrån en 
omarbetad modell av Exitprocessen. 
 
Peter 
För Peter har det vuxit fram en insikt om att det liv han levde, inte var det liv han egentligen 
ville leva. Han uppger två skäl till att han började ifrågasätta meningen med det liv han levde. 
Det ena handlar om långvarig misstrivsel med sin tillvaro, det andra om kärleken till en 
kvinna som han träffade. Samtidigt som att han insåg att det var omöjligt att fortsätta en 
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kärleksrelation om han fortsatte att leva som han gjorde så växte det fram en längtan om ett 
mer meningsfullt liv. Han beskriver det så här: 

 
Jag träffade en tjej, det klassiska, och trodde på förändring […] Hon såg mig som person och inte 
som två problem, missbruk och kriminalitet […]  Men jag fortsatte att knarka och fortsatte att vara 
kriminell. Det gick väl nästan nio månader innan jag någonstans insåg att om jag ville bli en del i 
hennes liv och hon ville bli en del av mitt liv så måste jag förändra mig. Och det var väl 
någonstans där det började en tankegång på att det kanske inte är det här livet som är livet. 
      Peter 
 

Peter har sedan han var barn levt på olika institutioner och hade under många års tid till och 
från varit hemlös, kriminell och missbrukare. Han förklarade att hans tidigare framtidsvision 
var att göra ”det stora klippet” och på så sätt slippa kriminaliteten men nu hade det tunga livet 
med kriminalitet, missbruk och hemlöshet börjat tära på honom och han började se andra 
värden i livet. Så förutom kärleken till denna kvinna så berättar Peter även att han var riktigt 
trött på det liv han levde och ville prova något annat. Han säger: 
  

Jag var trött alltså, jag var trött, och det här livet kunde jag ju liksom. Det andra hade jag ju inte 
provat. Sitta på kåken och sitta på institution det är väl ett liv det också men det är inte det liv jag 
vill leva […] Jag tänkte såhär, det här kanske låter helt sjukt men, man kanske skulle prova ett 
annat liv i fem, sex, sju år för då har jag i alla fall ett val. Innan så tyckte jag, jag hade fan inget 
val, jag visste inget annat.    Peter 

  
Peter beskriver att han tidigare inte upplevt sig ha något val. Det förklarar han med att det 
under den stora delen av hans liv som han levde på institution, var andra människor som hade 
avgjort vad som var bäst för honom. Han menar att han aldrig innan hade behövt eller tillåtits 
ta något eget ansvar. Människorna runt honom hade inte lyssnat till hans behov utan utgått 
ifrån vad de själva ansåg var hans behov. På grund av att han från början inte hade fått vara 
delaktig i beslut om sitt eget liv så flöt hans liv på utan att han heller tog något ansvar för hur 
det blev. Detta menar han är bidragande orsaker till att han från början hamnade i missbruk, 
kriminalitet och hemlöshet. En tillvaro som till slut blev outhärdlig för honom.  
 
Annelie 
För Annelie handlade vändpunkten bokstavligen om liv eller död. Hon upplevde sin situation 
så outhärdligt att hon inte såg någon annan utväg än att ta sitt liv. Förändringen blev i detta 
fall nödvändig för att hon överhuvud taget skulle kunna leva vidare. Annelie berättar: 

 
[…] tills en dag när jag inte orkade längre och bestämde mig för att ta mitt liv. Det var i november. 
Hoppade ner i Stockholms ström. Kastade i min handväska på ett ställe och hoppade ner på ett 
annat. Jag tänkte att äntligen så skulle jag bli fri från alltihop. Orkade inte längre helt enkelt […] 
Normalt sett så brukar man efter en sån här händelse föras till psyket, man får inte ta sitt liv i 
Sverige, men läkaren sa att han skulle hjälpa mig. Han skrev då ett papper till Soc och efter det 
fick jag en lägenhet.     Annelie 
 

Att Annelie blev räddad beskriver hon som mirakulöst, en chans som hon ville ta tillvara. Till 
skillnad från de övriga intervjupersonerna så framställer hon inte den efterföljande 
förändringen som något som hon medvetet beslutade om, utan istället något som mer eller 
mindre skedde automatiskt.  
 
Helena  
För Helena hade tiden fram till själva vändpunkten varit oerhört kaotisk. Hon hade förutom 
missbruket och kriminaliteten även börjat leva ett mycket farligt liv som prostituerad. Hon 
lurade män på pengar och att göra det är mycket riskabelt för den egna säkerheten påpekar 
hon. Det hade vid det här laget dessutom börjat gå rykten om henne bland personer som rörde 
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sig i dessa kretsar om att hon var ”tjejen som lurade män på pengar”. Hennes farliga och 
dramatiska leverne ledde fram till en relativt odramatisk händelse som kom att bli 
vändpunkten för henne. I och med den insåg hon att hon för sin egen och för omgivningens 
skull, var tvungen att göra något åt sin situation. Det som inträffade den natten föregicks av 
att hon hade varit på puben med en arbetskamrat och blivit rejält berusad:  
  

Sen skiljdes vi och jag drog in till stan. Sen minns jag inget mer, mer än att jag kom hem på 
natten. Och så går jag in i lägenheten och hämtar soporna. När jag kommer in igen så hör jag min 
unge som säger såhär ”Mamma var har du varit?”. Ute med soporna, viskar jag på natten. Så säger 
han ”Men det har du ju inte, du ljuger ju”. Det låter som en saga, men någonting hände i det 
ögonblicket. Alltså det var inga rosenbuskar som lyste eller någonting, men i all enkelhet så var 
det antagligen hela min väg dit. Så jag gick och satte mig på sängkanten och så sa jag till honom 
”Ja, det gör jag”. Så höll vi varandra i handen. På morgonen efter hade jag bara bestämt mig […] 
Det var väldigt enkelt. Alltså det var en väldigt liten händelse men ändå var den så avgörande. Den 
gick rakt in.      Helena 
 

På frågan om Helena hade någon inre eller yttre press på sig att förändra sitt liv och om 
förändringen var för hennes egen eller andras skull, svarar hon: 

 
Jag satte min son i främsta rummet trodde jag, och det är ju väldigt ödmjukt att göra det av en mor 
men jag tror inte riktigt att det var sanningen utan jag tror att det var, jag höll på att förlora mitt liv 
och det var jag så jävla rädd för. Det var jag så jävla skitskraj för. Men också att han skulle bli 
övergiven och lämnad.      Helena 

  
Denna händelse blev Helenas vändpunkt och hon bestämde sig efter den att omedelbart 
förändra sitt liv. 
 
Henrik 
Vändpunkten för Henrik kom efter att han hade avtjänat ett fängelsestraff. Efter åratal av 
missbruk, kriminalitet och hemlöshet kände han att han inte längre orkade leva på det sättet. 
Han säger: 

 
När jag hade den här månaden att göra i januari i år så kände jag att jag bara vägrade att flytta ut i 
bilen igen […] 36 år räcker alltså. Jag måste vara värd något annat alltså. Det är någonting som har 
mognat fram under årens lopp, de sista åren […] Forskarna har ju faktiskt kommit fram till att de 
flesta narkomaner slutar vid 40-45 års ålder. Och slutar man inte där så fortsätter man tills man 
dör.      Henrik 

  
Henrik ger här flera indikationer på att han såg tiden som en orsak till att bryta upp. Han hade 
mognat och efter att i 36 år levt med missbruk och kriminalitet fick det nu räcka. Han stödjer 
denna orsaksförklaring med att forskare har kommit fram till att tidsfaktorn är av betydelse 
för uppbrottet.  
 
David 
David höll flera gånger på att dö i lunginflammation av skadorna från sitt missbruk. Han hade 
precis som de flesta andra intervjupersonerna missbrukat sedan strax innan tonåren. David 
förstod inte hur illa det var med hans hälsa trots att han var väldigt illa däran. Missbruket som 
han tidigare upplevt som positivt hade sedan länge gett mest negativa konsekvenser.  

 
Det var inte en dag längre som var rolig. Innan kunde man i alla fall, man kunde ju ha roligt på 
kokainet och man kunde ha roligt på alkoholen och man kunde sitta och spåna med andra på 
haschet. Men efter 30 så var det inte en enda dag som var rolig längre. Där hade jag kunnat sluta. 
Där var jag nere i botten så det bara visslade om det. Det var också vid ett av de tillfällena då jag, 
jag vägde 45 kilo. Jag satt och rökte brass och hade lunginflammation och kunde inte få ner det 
där jävla brasset. Ju mindre jag fick ner, desto mer var jag ju tvungen att prova. Så jag tog kokain 
för att få ner haschet, jag tog bedövningsmedel för att få ner haschet, jag gjorde allting men det 
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funkade bara inte. När mina lungor bara blev lite dåliga så fick det jättestora konsekvenser. 
      David 

Tillslut mådde David så dåligt att han tvingades söka läkarvård. 
 

Jag satt och försökte röka men det gick bara inte. Till slut så blev jag så jävla dålig så jag förstod 
att det bara var sjukhus som gällde. Så då åkte jag upp på X sjukhuset. Och det var första gången 
någon konfronterade mig där. Dom sa att vi kan inte ha dig på en vanlig avdelning. Varför då, sa 
jag. Du är ju narkoman sa dom. Det var första gången någon konfronterade mig. Då var jag 34 år. 
Jag var så svag då att jag över huvud taget inte reagerade. Jag hade liksom inget val. Jag tog mig 
inte ens därifrån för egen maskin. Det dom gjorde då var att de körde mig med ambulans till X 
sjukhus och där låg det 12 patienter, jag var den 12:e. Och där höll dom mig i 30 dagar. Under den 
tiden så dog det folk där inne. Jag kunde inte för mitt liv förstå varför dom låste in mig där, bland 
dom här så sjuka människorna som var narkomaner. Jag kunde inte få in det i mitt huvud, jag 
fattade inte det.      David 

 
David hade aldrig tidigare blivit konfronterad rakt ut angående sitt missbruk trots att han hade 
hållit på med tung narkotika i många år. Han hade blivit specialist på att dölja. Om någon 
antydde problemet så hade han alltid ett bra svar. Som han beskriver så såg han inte heller sig 
själv som narkoman. Anledningen till det var att han inte injicerade narkotika vilket han själv 
såg som gränsen för att vara narkoman. Att läkaren nu rakt ut sa till honom att han var 
narkoman, gjorde att det försvar som David byggt upp under alla år, började falna. Även om 
han inte vid det tillfället helt förstod det så är det den här händelsen som David beskriver som 
sin vändpunkt. David var då 34 år. 
 
Analys av vändpunkten  
Hur kan man förstå dessa intervjupersoners vändpunkter utifrån modellen? Nedan följer en 
tolkning av personernas olika typer av vändpunkt utifrån modellen. 
 
1. Utmärkande händelser. Denna typ av vändpunkt kan man hitta i Helenas berättelse. När 
hennes son plötsligt konfronterade henne och sa ”du ljuger ju” blev det som ett uppvaknande 
för henne. Händelsen var förhållandevis odramatisk för henne men hade ett stort symbolvärde 
för henne.  I och med den insåg hon att hon för sin egen och för omgivningens skull, behövde 
göra något åt sin situation. David upplevde något liknande även om omständigheterna kring 
hans vändpunkt kan uppfattas som mer dramatiska. Att läkaren sa den enkla frasen ”du är ju 
narkoman” blev avgörande för Davids beslut om förändring.  
 
2. Strået som bröt kamelens rygg. Annelies berättelse skulle man kunna passa in här beroende 
på vad man uppfattar vara Annelies vändpunkt. Annelie har berättat att hon blivit utsatt för en 
lång rad svårigheter som ledde fram till självmordsförsöket. Vändpunkten skulle då kunna ses 
som den utlösande faktorn till att Annelie bestämde sig för att ta sitt liv. Självmordsförsöket i 
sig ses då inte som vändpunkten utan istället som en reaktion på händelsen innan, och 
Annelies sätt att förändra eller ”vända” sin situation. Man kan dock se Annelies händelse ur 
en annan aspekt som jag redogör för under rubriken ”Antingen-eller-situationer”. Man kan 
även finna Helenas vändpunkt under denna huvudtyp. Hennes händelse med sonen som 
konfronterade henne var en mindre händelse i raden av många som var avgörande för hennes 
beslut att förändra.  
 
3. Tidsrelaterade faktorer. Henriks vändpunkt kan man finna här. Han säger att ”36 år får 
räcka”. Han påpekar även att forskare har kommit fram till att om man inte slutar runt 40-45 
års ålder så gör man det aldrig vilket han verkar tycka stämmer överens med honom själv. 
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4. Ursäkter. Denna typ av vändpunkt har jag inte funnit hos någon av intervjupersonerna. De 
flesta av dem hade förevisso dålig hälsa men ingen har uttryckt att de länge hade velat 
förändra och väntat på en ursäkt för att kunna göra det. Detta betyder inte att den inte har ett 
berättigande i processen. Även om det inte uttalades av någon av intervjupersonerna i denna 
studie så är det ändå fullt möjligt att den kan stämma in på andra personer som har tagit sig ur 
en marginaliserad position. 
 
5. Antingen-eller-situationer. Denna typ av vändpunkt kan man egentligen finna i alla 
intervjupersonernas berättelser, dock tydligast i Peters, Annelies och Helenas beskrivningar. 
Peter har beskrivit att en av faktorerna till hans vändpunkt var att han ansåg att en förändring 
var nödvändig för att inte förlora den kärleksrelation som han levde i. Han var rädd att mista 
något som var mycket värdefullt för honom vilket kännetecknar denna typ av vändpunkt.  

 
Annelies händelse som jag även tog upp i vändpunkten ”Strået som bröt kamelens rygg” 
skulle man också kunna inordna här beroende på hur man tolkar hennes vändpunkt. Om man 
ser Annelies vändpunkt som att hon efter, efter det att hon överlevt självmordsförsöket, som 
själva vändpunkten så kan den inordnas under denna rubrik. Man kan även se Annelies 
vändpunkt utifrån en annan aspekt vilket jag redogjort för under vändpunkt nr 2, ”Strået som 
bröt kamelens rygg”. Helena som förutom händelsen med hennes som, beskriver att hon 
kände att hon var på väg att förlora sitt liv om hon inte förändrade, är också ett tecken på att 
hon var rädd att mista något som var värdefullt för henne, vilket i så fall tyder på denna typ av 
vändpunkt.  
 
Här kan man konstatera att modellens femte typ av vändpunkt ”Antingen-eller-situationer” är 
den mest tillämpbara på denna studies intervjupersoner. Om man helt bokstavligt går efter 
Exitprocessens beskrivning av den så skulle alla intervjupersoner i denna studie kunna 
stämma in där. Fyra av intervjupersonerna har tunga missbruk bakom sig och den femte 
intervjupersonen hade en antingen-eller-situation i form av att bokstavligen ha livet eller 
döden att välja på. Alla har varit rädda att förlora något värdefullt.  
 
Det problem med Exitprocessen som har påtalats tidigare i arbetet kan observeras redan här, 
dock inte lika tydligt som de delar i modellen som anpassats till detta arbete. De typer av 
vändpunkter som min studies intervjupersoner har upplevt är förhållandevis mer dramatiska 
än de Fuchs Ebaugh beskriver i sin studie. Den enda vändpunkt i modellen som beskrivs som 
mer dramatisk är just den sista. Man får därför en känsla av att Fuchs Ebaugh i sin studie har 
slagit samman det empiriska materialet från personer som har tagit sig ur marginaliserade 
positioner och hänfört det till en enda vändpunktstyp – ”Antingen-eller-situationer”.  
 
Det är dock möjligt att, precis som jag har gjort ovan, inordna de olika personerna till de 
andra vändpunkterna. Personernas vändpunkt kan tolkas utifrån olika aspekter vilket gör att 
de kan stämma överens med ett par av modellens typer. Det går ändock inte att bortse ifrån att 
intervjupersonerna i denna studie har mer dramatiska typer av vändpunkter än vad som 
beskrivs i modellens första tre varianter.  
 
Den fjärde typen av vändpunkt har jag inte funnit i någon av intervjupersonernas berättelse. 
Detta betyder för den skull inte att den typen av vändpunkt inte är berättigad i modellen. Med 
tanke på denna studies begränsade antal intervjupersoner är det en omöjlighet att täcka in alla 
typer av vändpunkter. Det är därför sannolikt att den typen av vändpunkt går att finna hos 
andra personer som tagit sig ur marginaliserade positioner. 
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En sak som modellen inte klarar av att behandla är livet efter detta. Annelies självmordsförsök 
kan ses som en reaktion på en vändpunkt och hennes sätt att förändra eller ”vända” sin 
situation efter en lång rad svåra händelser. Detta beslut, att ta sitt liv, kan tolkas som ett 
destruktivt beslut men handlingen i sig borde ändå kunna ses som en tydlig reaktion på en 
tidigare vändpunkt. Oavsett om handlingen av utomstående tolkas som destruktiv eller ej så 
beskrevs den av Annelie själv som en befrielse och den enda utväg som hon vid det tillfället 
kunde se. Exitprocessen beskriver förevisso ingen klar och tydlig värdering av huruvida den 
förändrade rollen som personen strävar efter måste vara positiv eller negativ för personen 
själv utan enbart det faktum att en rollförändring sker. Å andra sidan så förklaras det under 
”Antingen-eller-situationer”, att människor när deras liv blivit nog destruktiva, inser att de 
måste förändra för att inte få det värre. Exempel på värre, eller på det värsta är då att de helt 
enkelt skulle dö. Att dö var vid den här tidpunkten, utifrån Annelies synvinkel inte det värsta, 
utan en befrielse.  
 
2. Skapandet av en före detta roll 
Tiden efter vändpunkten har för alla intervjupersoner varit psykiskt påfrestande. Att försöka ta 
sig ur den tillvaro som de hade levt i, har inneburit en kamp. I flera fall har de kämpat 
ensamma, i andra fall fanns någon eller några som har stöttat och hjälpt. Nedan beskrivs hur 
intervjupersonerna har upplevt skapandet av en före detta roll. 
 
Peter 
Peter började efter vändpunkten att uppmärksamma och ifrågasätta betydelsen av den 
kärleksrelation som han levde i. Relationen till kvinnan som han uppgav som en av orsakerna 
till att han ville förändra sitt liv, såg han nu utifrån en annan synvinkel. Han hade börjat 
förändras från att vara den som alltid hade behövt hjälp till att inleda en mer självständig 
tillvaro. Denna förändring gjorde det svårt för kärleksrelationen att fortsätta. 
  

Vi bodde tillsammans och var ihop lite över 1,5 år och sedan växte vi isär. Jag blev ju en egen 
människa och hon var ”hjälparen”. Även om hon inte visade sådär spikrakt att hon ville hjälpa mig 
men, man kanske går in i den rollen som kvinna, jag vet inte.  Peter 

 
Peter hade vid det här laget slutat leva på kriminalitet men missbruksproblemen fanns 
fortfarande kvar varpå han blev beviljad behandling för sina missbruksproblem. Strax efter 
detta fick han meddelande om att han hade en månad på sig att flytta ut ur den lägenhet som 
han lyckats ordna i tredje hand. Han kontaktade Socialtjänsten igen och blev beviljad en så 
kallad försökslägenhet. Han var nu drogfri, levde inte längre på kriminalitet och hade fått 
bostad. Nu kunde Peter börja leva ett självständigt liv. Men andra problem dök upp. Från att 
till och från sedan sex års ålder ha levt ett liv på olika institutioner, skulle han nu bygga upp 
ett liv helt utan stöd ifrån samhället. Han beskriver det såhär: 
  

Som hemlös får du mat, du får kläder, du får kaffe, du får bullar, du får dusch, du får läkarvård, du 
får tandläkarvård, du får frisör, du får manikyr, du får pedikyr, du får glasögon, men får du bostad 
så får du ingenting […] Nu när jag äntligen har bestämt mig. Varför får jag ingenting nu? Det blir 
också en saknad av den här serveringsbrickan hela tiden. Så det bygger upp en jävla frustration. 
För mig var det så i början i alla fall, en jävla frustration att var fan är hjälpen när jag behöver den? 
Var är stödet då liksom? Då ska man helt plötsligt stå helt på egna ben. 43 bast alltså och har levt 
på institution sen man var 6 liksom. Nej, där kan du stå nu. Det är hard life alltså. 
      Peter 
 

Tiden efter vändpunkten har för flera intervjupersoner inneburit en ensamhet som har varit 
svår att hantera. Den kaotiska tillvaron som de under lång tid levde i och som för flera av dem 
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nådde sin kulmen strax innan vändpunkten hade gjort dem oerhört svaga, både fysiskt och 
psykiskt. Ensamheten i det här skedet upplevdes då som synnerligen påfrestande. Peter säger: 

   
Sen blir man ju jävligt ensam just i övergångsperioden innan du hittar ett nytt socialt nätverk […] 
det värsta är nog ensamheten alltså. Det är det fortfarande […] För i den svagheten jag var i då 
precis när jag hade lagt av (med drogmissbruket min anm). Jag var jättesvag alltså. Just det här 
med ensamheten och, och jag kan inte gå till kompisarna. Alltså den här övergångsperioden den 
var ändå... ja den är fortfarande ibland, men jag tänker på den här mer akuta ensamhetssituationen, 
det var nog närmare ett år.     Peter 
   

Eftersom Peter i och med kriminaliteten och missbruket hade blivit av med kontakten med 
tidigare vänner och familj så hade Peter vid den här tidpunkten ett socialt nätverk som helt 
bestod av personer som hade liknande problem som de han nu försökte ta sig ur. Han 
beslutade sig för att avskärma sig från sin bekantskapskrets vilket innebar känslomässiga 
svårigheter. För honom var det svårt att sätta sig själv i främsta rummet när hans vänner bad 
om hjälp.  
 

Jag distanserade mig från dem just för min egen säkerhet. Inte för att dom inte var vänner eller 
något sånt men när jag väl hade bestämt mig så kände jag själv någonstans att där kan jag inte vara 
för då är jag bara tillbaka snart. Det är också ett tufft beslut för då blir man ju, i den världen så blir 
man en svikare.     Peter 
 

Att inte kunna ställa upp för sina vänner och i deras ögon betraktas som en svikare har enligt 
Peter tidvis varit tungt. Än idag kan han bara träffa dem ibland. Han fortsätter:  

 
De nära vännerna jag har är fortfarande aktiva (missbrukar min anm) och där kan jag ju inte vara 
varje dag. De kan jag bara träffa ibland. Fortfarande så är det så. Jag kan bara träffa dem ibland 
och det är hårt alltså. Samma när de ringer ibland och frågar ”Fan kan jag inte få sova hemma hos 
dig?” Tyvärr alltså, och vem fan är jag som ska säga det till honom? Det är tufft, det är jävligt 
tufft. 15 grader kallt ute och han har ingenstans att slagga. Tyvärr det går inte. Det är ju som att 
sticka en kniv i hjärtat.      Peter 
 

Att inte kunna umgås med sina dåvarande vänner och heller inte hunnit skaffa sig ”nya” 
vänner innebar en isolering. Peter säger: 

 
Istället för att gå ut på stan, för var jag än går så träffar jag människor som jag känner, då är jag 
tvungen att stanna hemma. Så hemmet blev ett fängelse på något sätt. Även fast jag var jätteglad 
över det så blev det ändå ett fängelse som jag hade möblerat själv.  
      Peter 
 

Annelie 
Läkaren som hjälpte Annelie efter hennes självmordsförsök skrev ett brev till Socialtjänsten 
och efter det fick Annelie en så kallad träningslägenhet där hon även fick specialtillstånd att 
ha sin hund. Hon var mycket glad för att äntligen ha fått någonstans att bo och skrev på 
papper om att inte ta med sig vem som helst hem. Det innebar att hon inte kunde ta med sig 
vissa av sina vänner hem. 

 
Men jag kunde ju inte ta hem en massa andra hemlösa. Man kan ju inte tala om var man bor eller 
så.       Annelie 

 
Annelie berättar att hon har haft kontakt med vänner som inte är hemlösa. Samtidigt så säger 
hon att hon efter att hon fick bostad också var mycket ensam. 

 
Jag var ju mycket ensam också. Jag är en ensamvarg. Jag vet inte… jag roar mig själv på något 
sätt.      Annelie 
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Annelie hade flytt från den man som tidigare misshandlade henne och var då och då orolig för 
att han skulle leta upp henne och fortsätta. Hon hade dock en hund nu som var med henne 
överallt och som gjorde att hon kände sig tryggare. 
 
Helena 
Omedelbart efter vändpunkten började Helena erkänna sina problem för sig själv. Hon 
erkände att hon var alkoholist och hade blivit medveten om att hon inte klarade av att lösa 
sina alkoholproblem på egen hand. Helena beskriver här vad som hände direkt efter hennes 
vändpunkt, efter samtalet med hennes son: 

 
Nu gör jag precis vad som helst. Så jag ringde upp min chef samma morgon och sa att jag jobbar 
idag och sen måste jag sjukskriva mig för jag har alkoholproblem, jag är alkoholist […] På 
måndag kvällen ringde jag till AA (Anonyma alkoholister min anm).  Helena 
 

I och med att Helena slutade med sitt missbruk, kändes det som att hon ”vaknade upp”. Hon 
började plötsligt uppmärksamma verkligheten runt omkring henne, den verklighet som hon så 
länge hade flytt ifrån. Helena beskriver det såhär:  

 
Det var groteskt att vakna upp. Jag stod på stan ibland och var fullständigt livrädd för verkligheten 
och för livet. Väldigt dramatiskt var det, och fantastiskt.   Helena 

 
Helena har en stark åsikt om Socialtjänstens roll i hennes problem. 
 

Jag lärde mig skittidigt att manipulera socialsekreterare, jag var så jävla vass på det. Sedan att inte 
det var min mening eller min avsikt och att jag inte förstod det, men. Jag tror ibland att dom skulle 
ha sagt, stopp nu. Dom skulle inte ha delat ut dom där pengarna. Dom skulle inte ha ställt upp på 
dom där grejerna. Jag har fått hemskt mycket pengar, i alla väder. Möbelbidrag och fan och hans 
moster. Jag tror inte att det är såhär nu för tiden. Klädbidrag och när jag bodde i familjehem så 
fick jag ju så jävla mycket. Varför skulle jag få det för? […] Jag tycker att det är helt fel att jag 
fick så jävla mycket. Jag tycker att det är bedrövligt alltså. Fan du får väl klara dig själv, du fixar 
ju att få ihop pengar till ditt missbruk, vad fan snackar du om? Jag är nog ganska tuff där men jag 
tror nog att man kan säga att samhället har hjälpt mig i mitt missbruk. Jag har fått för mycket 
bistånd.      Helena 

 
Efter denna kommentar frågade jag Helena om hon, ifall hon hade blivit nekad bistånd från 
Socialtjänsten, trodde att det hade funnits risk att hon förutom missbruket, kriminaliteten och 
prostitutionen då även hade blivit hemlös. På denna fråga svarade Helena ja, att det troligen 
hade funnits risk för det men att pengarna hon fick i många fall gick till alkohol och 
narkotika. 
 
Henrik 
Henrik fick hjälp av en organisation med att strukturera upp sin tillvaro efter vändpunkten. 
Sakta men säkert började han komma tillbaka till ett liv med andra vanor och rutiner. Henrik 
har till skillnad från andra intervjupersoner inte brutit med sin bekantskapskrets. Han har 
också alltid haft bra kontakt med sin familj. Han ser inga svårigheter att umgås med vänner 
som fortfarande har missbruksproblem. 

  
Under alla år har jag ju även haft ett stort socialt nätverk och fast jag har bott i bilen så har jag 
alltid kunnat komma upp och duscha hos polare och sådär […] jag umgås fortfarande med, spelar 
hästar med en gammal polare till mig som jag har känt i 35 år. Han har också slutat knarka men 
han krökar som fan istället. Men ändå, det stör mig inte över huvud taget.  Henrik 
 

David 
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Efter Davids vändpunkt, där han var nära att dö av lunginflammation, hade han tagits till en 
avdelning för missbrukare. Efter 30 dagar där var han drogfri och kunde gå därifrån. Han 
kände sig stark igen och tänkte på vägen från avdelningen att det var skönt att äntligen vara 
drogfri. Innan han hade kommit utanför sjukhusets väggar hade han börjat fundera på 
narkotika igen och väl utanför tog han bussen raka vägen till en person som sålde droger till 
honom. Hans drogfrihet varade i 20 minuter den gången men ändå hade ett frö planterats hos 
David på tankar om ett annat liv. Han fick kontakt med NA (Anonyma Narkomaner) och 
började gå på de möten som han och hans kompisar tidigare hade skrattat åt när de 
missbrukade. David vågade tillslut ta kontakt med Socialtjänsten och påbörjade en 
tolvstegsbehandling för sina missbruksproblem. Han avskärmade sig då helt från de närmaste 
personerna i sin omgivning. 

 
När jag började sluta så var jag tvungen att säga upp bekantskapen med mina föräldrar. Jag var 
tvungen att göra slut med den tjejen jag var tillsammans med då. Jag var tvungen att gå in och 
göra det här själv. Det var den enda vägen.   David 
 

När det gäller vänner så har det i Davids fall inte i första hand varit han som har tagit avstånd 
från kontakt när han började förändra sitt liv, utan de. Detta har David dock förståelse för.  

 
[…] mina gamla kompisar, så fort man slutar använda droger så ser ju dom en som farlig. 
Eftersom att man kommer med ett budskap som dom inte tror att dom klarar av så vill ju dom inte 
umgås med en längre Då blir man ansedd som både farlig och knäpp och dum i huvudet […] man 
springer ju ändå på dem på stan och då vill man ju om inte annat visa att det fungerar. Men dom 
låtsades inte känna mig. Och jag har full förståelse för det. Jag menar det är skitjobbigt att se 
någon klara av någonting som man verkligen behöver men vet att man inte själv klarar av. Det tar 
man ännu mer droger på.     David 
 

Analys av skapandet av en före detta roll  
Alla intervjupersoner har efter vändpunkten vidtagit åtgärder för att ta sig ur sin gamla roll. 
Frigörelsen från den har dock varit svår och ställt höga krav på dem.  
 
1. Presentation av sig själv. Peter, David och Annelie har brutit med de flesta ur sitt tidigare 
sociala kontaktnät vilket man kan säga är en rätt tydlig signal till utomstående att en 
rollförändring håller på att ske. Helena har berättat för sin chef om sina missbruksproblem och 
sjukskrivit sig för att försöka ta tag i problemen. För sig själva har de erkänt sina problem och 
funderar på alternativa lösningar. 
 
2. Sociala reaktioner, bekräftelse av andra. Människorna i intervjupersonernas närhet har 
reagerat olika när de har fått reda på att en förändring skulle ske. Flera av vännerna med 
liknande problem som de själva, reagerade negativt. Davids kompisar exempelvis låtsades 
inte vid honom när de märkte att han slutat missbruka.  
 
3. Hantering av intimitet. Annelie levde i en relation som var mycket ohälsosam för henne. 
Denna relation har hon nu tagit sig ur vilket visar på att hon försöker skapa ta sig ur sin 
tidigare roll. 
 
4. Hantering av socialt nätverk. Detta stämmer överens med intervjupersonerna som uppger 
att de var tvungna att bestämma sig för att lämna sitt tidigare nätverk för att själva kunna ta 
sig ur sina problem. Här har intervjupersonerna inte bytt ut sitt nätverk ännu utan endast gjort 
sig av med sitt tidigare nätverk. Glappet mellan att ha avskärmat sig från sina tidigare vänner 
utan att ha hunnit skaffa nya, har varit påfrestande för flera intervjupersoner. Henrik har dock 
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valt att inte bryta med sitt nätverk och menar att han inte har några problem med att umgås 
med personer som fortfarande missbrukar. 
 
5. Förhållningssätt till gruppen och andra rollutträdare. Som jag beskrev under punkten ovan 
så har de flesta intervjupersoner brutit med sitt tidigare sociala nätverk. Vissa intervjupersoner 
har i och med vändpunkten börjat få kontakt med andra rollutträdare genom 
hjälporganisationer som AA, NA och KRIS.  
 
6. Rollutträdet. Flera av personerna i studien har haft missbruksproblem som de nu tampas 
med. Det kan därför hända att de av olika skäl tar ett återfall vilket försvårar och förlänger 
processen att ta sig ur rollen. Detta har hänt alla de intervjupersoner som har haft 
missbruksproblem. Deras identitet kan dock sägas ha förändrats en aning från att ha sett sig 
själva som självständiga till att inse att de behöver hjälp eftersom att de själva har bett om 
hjälp utifrån för att bli av med sina problem.  
 
Här kan man säga att alla sex områden har påträffas i studiens intervjupersoners berättelser. 
Här har det för intervjupersonerna, precis som modellen framställer, handlat om att frigöra sig 
från sin gamla roll. Människor runt omkring intervjupersonerna har ofta haft en bild av dem 
som har varit svår att förändra. Vissa ”gamla” vänner har exempelvis inte velat veta av 
intervjupersonen när de har upptäckt att en förändring höll på att ske. Det gäller då att stå på 
sig. Ofta betyder utträdet att personen måste avskärma sig från de relationer som gör det 
lättare för dem att ”falla tillbaka”.  
 
3. Skapandet av en ny roll 
Att göra sig av med sin tidigare roll har varit svårt för alla intervjupersonerna. Men hur 
hanterar man att komma in i en ny roll i en ny främmande miljö? Nedan beskrivs 
intervjupersonernas sätt att hantera det liv som nu håller på att ta form. 
 
Peter 
Efter att Peter fått bostad lyckades han även ganska snabbt skaffa sysselsättning. Däremot 
upptäckte han en del nya svårigheter. På frågan om vad som var svårast med att komma in i 
den nya miljön svarar han: 

 
Känslan när du ställer frågan, blir direkt, hur skulle jag bemöta människorna? Det står ju knarkare 
i pannan, tror jag. För det är min identitet liksom. Det var nog när jag kom till jobbet. Vad har jag 
gemensamt när jag kom till kafferasten, med dom här jävla svennarna liksom. Snackar familjeliv, 
hallå, vad lever ni i för värld? Allt det där, samtalsämnen, bemötande och hur jag skulle, hur jag 
ska förhålla mig, hur rak kan jag vara mot dem? Det här andra livet är en väldigt rak värld. Det är 
inte så mycket hyckel liksom.     Peter 
 

Det hade blivit väldigt tydligt för Peter att han hade en annan bakgrund än de andra 
arbetskamraterna och han hade från början svårt att känna att han passade in. De sociala koder 
som fanns i den ”nya” miljön hade han inte lärt sig. 

 
Svenssonkoderna. Samtidigt som jag själv kände då att, jag är inte som dom, ser dom det? Det 
föder ju tankar liksom. Och då agerar man ju utifrån det liksom […] I början var det ju jättejobbigt 
alltså. Det här med, vad ska man snacka om, vad kan man säga, vad ska jag fråga om? Om jag inte 
kunde så vem fan ska jag fråga? Tror han att jag är en idiot om jag frågar? Vad är du för jävla 
dummer, vet du inte hur det där funkar liksom? Men det är ju bara i mina tankar, så är det ju inte 
som jag ser det idag. Det är ju klart man kan fråga människor om hjälp Va fan, det är ju helt 
normalt. Oftast så hjälper dom ju till. Bemötandet var nog jobbigast tror nog jag. Peter 
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Så, hur hanterar man då det problematiska i att komma till en främmande miljö där man inte 
känner till koderna och de oskrivna reglerna? Intervjupersonerna har hittat olika sätt att 
hantera de svårigheter som det inneburit att försöka komma till rätta i den nya miljön. Peter 
berättar här hur han gjorde på sin arbetsplats: 

 
[…] framför allt kafferaster och lunchraster när man satt vid ett bord för sex stycken eller något 
sånt där. Det var ju inte ofta man sa någonting, man försökte lära sig hur dom där pratade. Man tog 
in information liksom. Jaha det är sådär man pratar.   Peter 
 

Peter beskriver även ett annat problem med att försöka återuppta kontakten till sina närmaste 
som han för länge sedan skadat på grund av sitt sätt att leva. Här beskriver han att det inte är 
lätt att bygga upp tillit hos människor när man en gång har brutit förtroenden. 

 
[…] det tar tid, det ser jag ju nu. Det tar ju tid att bygga upp ett förtroende, men att bryta ett går så 
här fort. Och få tillbaka det kan ta 5-10-15 år.    Peter 
 

Det finns också en del strukturella problem med att komma in i den nya miljön. Trots att Peter 
nu har bostad, lön, socialt kontaktnät och lever som ”vem som helst” så finns det fortfarande 
saker som gör att det är mer komplicerat för honom än för ”vem som helst” att bygga upp sin 
tillvaro. När jag frågar om han känner sig som en del av samhället svarar han: 

 
Jag känner mig nog lite marginaliserad […] Men det är ju också en vetskap om att veta att dom 
behöver ju bara trycka på en knapp så vet dom min identitet. För det finns inget tidsstopp på 
knappen. Där har du ju redan marginaliseringen, den är ju redan i ett system. Jag kan ju gå in på 
(ohörbart) och få ut hela mitt jävla liv liksom. Det är ju sånt som aldrig raderas liksom […] Alltså 
man kan ju tänka sig, jag har jobbat stenhårt nu. Jag har lön, jag har bostad, allt det där. Men ska 
jag gå in på banken och ta ett lån, då är jag en annan person. Ska du göra vissa saker som andra 
människor tar för givet, till exempel köpa en kåk eller köpa en lägenhet eller sådär, då är det kört. 
Kontokort, köpa bil, jag kan inte köpa bil. Så jag kommer ju alltid att vara annorlunda. Kanske 
inte lika mycket i mig själv, men alltid för systemet… tio siffror så är det kört. Peter 
 

Jag frågar Peter om han tycker att hans identitet har förändrats i och med att han har ändrat 
livsstil och i så fall hur. Här resonerar han kring det:  

 
Jag presenterar mig inte som knarkare eller hemlös eller vad jag nu är. Men någonstans så finns 
det något i mig som säger att jag är en rotlös människa. Jag vet inte om det är en identitet men det 
är ändå också ett utanförskap i mig själv […] Men jo, en liten identitetsförändring har jag nog 
gjort. Jag är nog stoltare idag än vad jag var då. Och så blir man ju jätteglad när andra är stolta 
över att det har gått så bra. Det stärker ju också identiteten.  Peter 
 

Peter beskriver att hans tankar när det gäller ekonomi har förändrats. Att ha mycket pengar 
var väldigt viktigt tidigare. Han rörde sig med mycket mer pengar tidigare. Nu anser han att 
pengar inte har lika stort värde om han inte har tjänat dem själv.  
 
Trots att Peter har tagit sig ur den marginaliserade positionen och lever ett stabilt liv idag så 
undrar jag om han någon gång är orolig för att hamna i samma situation som han tidigare var 
i. På den frågan svarar Peter: 

 
Jag kan svara på två sätt på den frågan. Jag skulle kunna säga såhär och mena det verkligen med 
hjärtat. Det finns ingenting som skrämmer mig. För vad människor än hotar mig med så har jag 
varit där […] Men jag kan också svara såhär, självklart så är jag rädd för det.  Peter 

 
Annelie 
Annelie har haft kontakt med sin mamma och bror som brukade ställa upp för henne. 
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Mamma är 85 år nu och henne har jag kontakt med hela tiden. Sedan har jag en bror som jag jämt 
har haft kontakt med. Min mamma har skickat pengar då och då och, min familj har jag jättebra 
kontakt med. Dom har inte svikit mig någon gång.    Annelie 
 

När jag frågar Annelie vad hon tycker var svårast med att börja ett nytt liv svarar hon: 
 
Jag var ju rädd att någon skulle förstöra det jag hade. Att han skulle få reda på var jag bodde och 
komma dit och förstöra för mig. Att han skulle komma dit och börja bråka igen så jag skulle få 
klagomål och åka ut igen.     Annelie 
 

Annelie var väldigt rädd att någon skulle förstöra det hon nu hade lyckats bygga upp. Hon 
påpekar att det är väldigt viktigt att ha vänner som stöttar men också att det ibland är svårt och 
påfrestande för vänner att alltid behöva ställa upp. Hon har ibland valt att vara ensam för att 
inte besvära.       
 
Helena 
Helenas väg in i den nya miljön upplevde hon som väldigt snabb, nästan för snabb. Hon 
kände det som att hon hade hamnat i en slags mellanvärld som hon inte visste hur hon skulle 
förhålla sig till. Hon började besöka platser hon inte varit på på åratal. Hon hade svårt att 
förstå sitt eget beteende och var känslomässigt väldigt skör. 

 
Det var nästan som att man önskade att man hade som en skärmmössa som man liksom sakta fick 
lyfta på. Jag minns en gång att jag stod på plattan, jag hade inte stått på plattan på 20 år, men dit 
började jag gå när jag blev nykter. Då så hamnade jag där, eller jag ska inte säga hamna, men då 
tyckte jag att jag hamnade där, och så stod jag där och så blev jag liksom pundig såhär och blev 
mycket, fick den där gamla stilen, jag kände mig bekväm med den. Och så var det som att jag nöp 
mig själv och kom på att, du behöver liksom inte vara sådär längre, du är okej ändå. Och så 
började jag stortjura där nere på plattan. Börja torka tårar och så kommer någon fram och frågar, 
”ska du ha nåt” (droger min anm), och så ska man inte ha något. Så absurt… såna absurda 
situationer.     Helena 
 

Helena har hela tiden haft sin son boende hos sig. Sonen brukade dock vara borta några 
veckor varje sommar. Innan vändpunkten så brukade de här veckorna vara de mest kaotiska. 
Sommaren efter vändpunkten var inget undantag och Helena tog ett rejält återfall. Efter detta 
återfall har Helena varit nykter. Eftersom att hon hade ett jobb som hon var sjukskriven från 
så kunde hon efter sjukskrivningen gå tillbaka och börja jobba. Den enda som visste 
anledningen till Helenas sjukskrivning var chefen.  
 
Helena kom snabbt tillbaka in i ett liv med rutiner och struktur. Hon hade vid sidan om jobbet 
också börjat studera. Men den här tiden var också mycket psykiskt påfrestande för henne.  

 
Även om jag hade jobb och hem och barn och lagade mat och var liksom en vanlig människa så 
var det mycket som kom fram. Jag satt på tunnelbanan ibland och, efter några år så började jag 
bara grina på ställen där man absolut inte skulle börja grina. Jag fick gå undan mycket och, det var 
mycket torka tårar och jag hade väldigt svårt att prata om sådana här saker. Så jag kunde inte 
fortsätta plugget, jag kunde inte gå in i klassrummet. Och då blev jag också sjukskriven till slut. 
Och i samma veva så sa jag upp mig från jobbet. För det hade blivit så mycket så det var så satans 
slitit på det där jobbet. Jag var nog mer eller mindre utbränd.  Helena 

 
Henrik 
Henrik är den som har varit drogfri kortast tid av de i studien som har haft missbruksproblem. 
Han påpekar att det är viktigt, speciellt i början, att få uppmuntran av personer i ens närhet. 

 
Det gör ju att man växer alltså. Då vet man att, då gör man någonting bra. Då vet man att man är 
på rätt väg i alla fall. För att det är rätt så okänt vatten det här med att vara helt drogfri. Henrik 
 

 35



Henrik tillsammans med de övriga intervjupersonerna anser att motivation är grunden för att 
över huvud taget ha möjlighet att förändra sin situation. Han säger såhär: 

 
De kan smälla upp hur mycket behandlingshem och avgiftningshak som helst va men så länge 
individen inte är motiverad själv så kan dom ju lika gärna kasta dom där pengarna i sjön istället 
alltså. För att det ska funka så måste man ha en individ som är någotsånär motiverad. Henrik 
 

På frågan om Henrik saknar något ur sin gamla miljö säger han utan att blinka: 
 
Friheten. Ansvarslösheten och friheten. Jag behövde inte ta ansvar för någon annan än för mig 
själv.       Henrik 

Och ekonomin: 
 
Jag är van att ha mellan 10-15-20 000 kronor i fickan varje dag. Jag har fått lagt om hela min 
ekonomi. 

Henrik 
David 
De saker som David uppger som svårast med att starta en ny tillvaro är att hantera sina egna 
känslor och att bemöta människor i sin omgivning. Han förklarar att han under alla de åren 
han har missbrukat, har missat en massa kunskap om hur man hanterar vardagen med 
relationer och känslor. 

 
För mig är det fortfarande så att, den perioden som du har gått igenom och lärt dig en massa av 
från det att du var 12-13 år tills där du är nu, det är en stor jävla lucka för mig. Och det är mycket 
om hur man umgås med människor, relationer, man lär sig att tolka känslor man lär sig massor 
med grejer som jag idag, 47 år gammal får jobba ihjäl mig på alltså.  David 
 

Det kaosartade liv som Peter under lång tid hade levt beskrev han som en flykt för att slippa 
känna känslor. Han hade dövat sina känslor genom olika typer av tunga missbruk under årens 
lopp. När han blev drogfri vällde en massa känslor upp som han inte visste hur han skulle 
hantera. 

 
Att hålla på att reda ut vad som är vad i känslor när man har stängt av ett helt liv. Och idag så vill 
jag ju, nu jobbar jag ju precis åt andra hållet. Idag så vill jag ju känna fast det tar mig nästan två 
dagar att känna vad jag känner liksom. Att reda ut vad det är jag känner. Och när jag kom in i den 
här gemenskapen så kan jag säga att jag aldrig hade varit rädd tidigare. Det var vad jag trodde i 
alla fall. Att jag aldrig någonsin hade varit rädd tidigare. För min rädsla, det gick över i 
aggressivitet bara sådär snabbt. Jag hann aldrig med det där steget att vara rädd. David 
 

Hur har David hanterat dessa svårigheter?  
 
I början när jag började tro på att det kanske skulle fungera då klistrade jag på mig, alltså det folk 
sa åt mig det här är moral, ja då tog jag det. Så här ska man göra, ja då tog jag det. Jag sket i mig 
själv, i mitt eget tänkande. Jag bara tog det här och tänkte att så här får det vara nu. Och så levde 
jag efter det, enligt Bibeln mer eller mindre. Gjorde precis som folk sa åt mig och inget annat.
      David 
 

På frågan vad David saknar ur den gamla miljön svarar han: 
 
Jag kan säga rakt ut att om jag hade kunnat hantera att dricka alkohol så hade jag druckit alkohol. 
Hade jag kunnat hantera att röka hasch två gånger om året så hade jag gjort det och tagit det 
skojiga i det. Men jag kan inte det.    David 
 

David är, precis som alla de andra intervjupersonerna, noga med att säga att han är alltför 
medveten om det livets konsekvenser för att någonsin vilja gå tillbaka. 
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Jag kan tänka att det skulle vara kul, men jag kan också tänka tanken efteråt. Att det livet jag hade 
då när jag höll på med det där. Det livet vill jag inte ha tillbaka under några som helst 
omständigheter.     David 
  

Vissa saker har blivit extra viktigta för David i den nya miljön. Här beskriver han att ett rent 
samvete bidrar till en känsla av lugn i hans liv. 
 

Jag äventyrar ingenting. Jag äventyrar inte mitt samvete. Jag gör ingenting som jag vill ta bort sen. 
Jag gör ingenting som jag kommer att behöva fly ifrån sen. Jag sitter inte på tunnelbanan och 
behöver titta om det kommer några vakter utan jag vill sitta där och ha sinnesro. Därför betalar 
jag. Så ser mitt liv ut. Jag jobbar inte svart. Jag gör ingenting som på något sätt… Allting är 100 % 
lagligt jag gör idag och så kommer det att få vara. Det är inte 100 % lagligt för jag kör för fort, 
men allting jag gör är jag beredd att ta konsekvenserna för. Om jag skulle bli påkommen så säger 
jag inte, ”nej jag körde inte för fort”, utan då säger jag ”okej”, och tar böterna. Och jag gör 
ingenting som jag kan få dåligt samvete för heller. Jag håller mig borta från allt sånt. Ibland blir 
det ganska tråkigt samtidigt som det är jävligt skönt.   David 
 

Analys av skapandet en ny roll  
Alla intervjupersoner har vidtagit åtgärder för att förändra sitt liv till det bättre. På flera 
områden har de dock inte vetat hur de ska gå tillväga. Den nya miljön har varit främmande för 
dem på olika sätt. Nedan följer en tolkning på deras sätt att skapa en ny roll, utifrån modellen.  
 
1. Motivation. För att kunna ta sig in i samhället från en marginaliserad position krävs det 
motivation. Detta har alla intervjupersoner haft. På grund av att själva processen att ta sig ut 
ur en marginaliserad position är så krävande, anser alla intervjupersoner att motivation är en 
förutsättning för att man ska orka. 
 
1. Presentation av sig själv. Peter och David uttalade att det var svårt att bemöta människor i 
den nya miljön på grund av att de inte kände till de sociala koderna. Hur skulle de presentera 
sig? Peter beskrev det som en känsla av att ha en stämpel i pannan där det stod ”knarkare”. 
Att hantera andras förutfattade meningar har varit knepigt enligt dem själva. Likaså har de 
insett att de själva också har haft förutfattade meningar om den nya miljön som också gjorde 
det svårare för dem i presentationen av dem själva. 

 
2. Assimilering. Peter och David som har reflekterat över svårigheter med att bemöta 
människorna i den nya miljön har också medvetet försökt anpassa sig. Peter berättade att man 
i den gamla miljön hade ett rakare och tydligare sätt att kommunicera som inte passar sig i 
den nya miljön, att man måste linda in saker man vill säga istället för att säga det rakt ut. Han 
upptäckte snabbt att det inte var uppskattat att säga rakt ut vad man tycker. Helena började 
engagera sig mer i rollen som mamma och umgicks med sin son på ett sätt som hon inte gjort 
tidigare. Alla intervjupersoner har gjort något för att anpassa sig till den nya miljön. 
 
3. Överlevnadsstrategi. För att klara anpassningen till den nya miljön har Peter och David 
medvetet använt sig av strategier. Peter iakttog noga hur människorna runt omkring honom 
betedde sig och David bestämde sig helt enkelt för att göra precis det som folk runt omkring 
honom sa att han skulle göra. 
 
4. Sociala reaktioner, bekräftelse av andra. Att få bekräftelse av personer i sin omgivning har 
intervjupersonerna nämnt. I de här sammanhangen har de flesta intervjupersoner inte nämnt 
nära vänner eller familj som mest betydelsefulla, utan professionella personer som de har 
kommit i kontakt med. Annelie nämner läkaren, som skrev brevet till Socialtjänsten och som 
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gjorde att hon fick lägenhet. David nämner också en läkare och Peter har pratat om en 
socialsekreterare som har betydd mycket för hans väg tillbaka.  
 
5. Hantering av intimitet. Ingen av intervjupersonerna i denna studie har nämnt svårigheter 
inom detta område men troligt är att personer med erfarenhet av prostitution kan ha problem 
med intimitet och svårighet att skapa en fungerande sexuell relation till en partner precis som 
Exitprocessens exempel med före detta nunnor. Trots att ingen av intervjupersonerna har 
nämnt svårigheter på detta område så är det en intressant reflektion att det endast är en enda 
av intervjupersonerna som idag lever i en fast kärleksrelation. 
 
6. Hantering av socialt nätverk. Peter har nämnt att det är svårt att få tillbaka förtroenden som 
man har svikit tidigare, när det gäller nära vänner och familj. En del har dock haft sporadisk 
kontakt med vänner och familj som de har kunnat återuppta.  
 
7. Förhållningssätt till gruppen och andra rollutträdare. De flesta intervjupersoner har brutit 
med sitt tidigare sociala nätverk men har kontakt med andra rollutträdare. Exempelvis så har 
de kontakter med andra före detta rollutträdare genom hjälporganisationer som AA, NA och 
KRIS. Ingen av intervjupersonerna har beskrivit några problem med att förhålla sig till andra 
rollutträdare utan istället att det varit skönt att kunna prata med människor som vet och förstår 
vad de själva går och har gått igenom. Däremot uppger en av dem att det känns skönt att inte 
vara beroende av dem längre och välja om och när man vill gå på möten och träffas.  
 
8. Värderingar. Personen har här fått nya värderingar och börjat se annorlunda på vad som är 
viktigt i livet. De har blivit mer angelägna om att må bra själsligt än tidigare. De har också fått 
en större tro på den dominerande normstrukturen. De har exempelvis sett fördelarna med att 
leva ett lagligt, lugnare och mer inrutat liv. För David som till och från har levt på 
kriminalitet, har det blivit viktigt att leva helt lagligt. Peter som också har levt på kriminalitet 
där hans största strävan tidigare var att lyckas göra ”det stora klippet”, anser nu att pengar inte 
är värt något om han inte tjänat dem själv. Att intervjupersonernas värderingar har förändrats 
beror troligen på två olika saker. Dels handlar det förmodligen om personernas mognadsgrad. 
Alla intervjupersoner var över 35 år när förändringen skedde vilket troligtvis inte är någon 
slump. De har i och med sina erfarenheter fått insikter om vad som är viktigt i livet. Den 
andra anledningen är troligtvis att det liv de levde tidigare, trots spänning och positiva 
händelser, har gett dem alltför många negativa konsekvenser. Flera av dem har exempelvis 
uttryckt att det roliga och spännande med livet som kriminell eller de roliga stunderna med 
drogerna, inte är värt de negativa konsekvenserna.     
  
9. Identitet. De flesta intervjupersoner har uttryckt att deras identitet har förändrats. De 
personer som har levt med missbruk och kriminalitet har tidigare haft en syn på sin identitet 
som tuff och självständig. Nu är det inte viktigt längre. De har kunnat ta emot hjälp från andra 
men ser ändå sig själva som starkare idag. 
 
Denna fas är den som har kompletterats och omarbetats mest av faserna i Exitprocessen. 
Denna studies intervjupersoner har upplevt en hel del svårigheter på detta område som gör att 
jag anser gör att denna fas bör ha lika stor tyngd som i de övriga faserna i modellen. Om 
någon eller ett par av de nya stegen i faserna är specifika för personer som tagit sig ur 
marginaliserade positioner är svårt att spekulera i. Troligt är dock att de stämmer överens 
även med personer som gjort andra typer av rollförändringar. 
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Diskussion 
 
Vad resultatet visade 

Vägen ut 
Vägen ut ur den marginaliserade positionen har för intervjupersonerna startat med någon typ 
av vändpunkt. Därefter har vägen sett lite olika ut för de olika intervjupersonerna men 
gemensamt för dem är att de efter detta aktivt vidtog åtgärder för att förändra sin tillvaro. Att 
förändra har dock inte varit helt lätt. Individuella samt strukturella svårigheter har dykt upp på 
vägen. De individuella svårigheterna har främst varit i början av förändringen, strax efter 
vändpunkten. Där har flera av intervjupersonerna brutit med sitt tidigare sociala nätverk för 
att underlätta sin väg ut ur problemen och samtidigt har de ännu inte hunnit skapa sig ett nytt 
socialt nätverk vilket har skapat ensamhet och isolering. Andra individuella svårigheter har 
varit att bemöta människor i den nya miljön, Alla har kämpat hårt för att komma till ett liv i 
det etablerade samhället som de nu inte skulle vilja byta bort. 
 
Det är viktigt att poängtera att alla intervjupersoner efter vändpunkten har varit ärligt och 
starkt motiverade att ta sig ur den marginaliserade positionen. Detta är en av de individuella 
faktorer som alla intervjupersoner nämnt som avgörande för att överhuvudtaget ha en chans 
att ta sig ur sina problem. Att kunna erkänna sina problem och vara mottaglig för hjälp utifrån 
har också framkommit som viktiga ingredienser och något som verkar ha varit svårast för de 
intervjupersoner som har levt i missbruk och kriminalitet. De har ofta byggt upp en identitet 
av att vara självständiga och självsäkra individer som inte behöver hjälp av andra. Att erkänna 
narkotikamissbruket var för en av intervjupersonerna varit nästan omöjligt trots att han bara 
vägde 45 kilo och var så dålig att han inte kunde ta sig från sjukhussängen själv. Motivationen 
är enligt resultatet nödvändigt för att kunna ta sig ur en marginaliserad position medan 
mottagligheten för hjälp utifrån påskyndar vägen tillbaka.  
 
Att kunna hantera den nya miljön på ett bra sätt har alla intervjupersoner påpekat som viktigt 
för vägen tillbaka in i samhället. Detta handlar om att lära sig de sociala koderna och hur man 
bemöter människor. Att lära sig leva ett lugnare och mer inrutat liv har också nämnts av de 
flesta intervjupersoner, främst de som har levt ett liv där det ständigt händer fartfyllda saker. 
Nästan alla intervjupersoner har i övergången avskärma sig från sitt tidigare sociala nätverk 
och i förlängningen också varit öppna för nya sociala relationer ur den nya miljön. Det har 
också underlättat processen att ta sig ur den marginaliserade positionen. 
 
Vissa intervjupersoner har drabbats hårdare av strukturella faktorer än andra. Frågan om 
arbete och sysselsättning kan ses som en strukturell faktor och de personer som exempelvis av 
olika skäl inte har haft möjlighet att skaffa en meningsfull sysselsättning efter beslutet om 
förändring, har också haft det svårare att skapa sig ett nytt socialt nätverk. Detta i sin tur har 
för vissa intervjupersoner lett till isolering och ensamhet. Får personen istället en meningsfull 
sysselsättning förenklas vägen tillbaka till samhället. 
 
De intervjupersoner som har varit hemlösa påpekar starkt att det i princip är omöjligt att ta sig 
ur andra problem, som narkotikamissbruk, om man inte först har en bostad. Att ha ett hem är 
enligt dem en förutsättning för att kunna ta tag i sina övriga problem. Bostadsbristen är också 
ett strukturellt problem som har hindrat intervjupersonerna från att ta sig ur problemen 
tidigare. Att få en behandling beviljad av Socialtjänsten är väsentligt för dem med 
missbruksproblem. Missbruket har förutom ohälsa i flera fall även gett upphov till andra 
problem. Exempelvis så är narkotikamissbruk ekonomiskt kostsamt. För att finansiera miss-
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bruket och sitt övriga leverne har några av intervjupersonerna levt på kriminalitet och/eller 
prostitution. Att bli beviljad behandling mot sitt missbruksproblem är därför mycket viktigt. 
Ett annat strukturellt problem som en av intervjupersonerna påpekade är det faktum att 
lagarna i Sverige gör det möjligt att för nästan vem som helst ta reda på information om en 
annan människa endast genom att ha dennes personnummer. Har man då skulder till 
kronofogden som flera av intervjupersonerna har så har man heller ingen möjlighet att ta 
banklån och köpa en bostad, bil, kontokort och så vidare. Trots att personen sedan länge lever 
ett helt ”vanligt” liv så finns det ändå saker som gör det svårare för honom/henne att bygga 
upp en stabil tillvaro än för andra personer. Ett par av intervjupersonerna har påpekat att när 
de verkligen har behövt det så har de fått hjälp av Socialtjänsten. Å andra sidan säger en del 
av intervjupersonerna motsatsen. En intervjuperson tyckte att hon fått för mycket pengar 
innan hon beslutade sig för förändring, en annan håller med men menar att när han verkligen 
hade bestämt sig och var motiverad att förändra så fick han inte längre någon hjälp. 
Socialtjänstens roll är enligt alla intervjupersoner viktig. Viktigast av allt är att ge rätt mängd 
bistånd vid rätt tidpunkt. I så fall underlättar det starkt vägen ut. Tyvärr har en del 
intervjupersoner fått hjälp vid de tillfällen då de inte har varit mottagliga för förändring och 
när de väl har varit mottagliga, har hjälpen uteblivit. Detta har istället försvårat vägen ut. 

Modellen 
Att använda sig av denna typ av fasmodeller när det handlar om människors utveckling kan 
alltid diskuteras och kritiseras. Kritiken skulle vara att skapandet av modeller bygger på en 
tanke om någon form av normalutveckling som inte tar hänsyn till människors olikheter och 
variationer. Fuchs Ebaugh (1988) bemöter den kritiken genom att framhålla att Exitprocessen 
inte är teoretiskt grundad utan i första hand baserad på empiri. Hon menar att hon genom ett 
omfattande intervjumaterial har kunnat urskilja en generell process för rollutträde. Att studera 
människors svårigheter i syftet att försöka hitta ett sätt att hjälpa dem att ta sig ur dessa anser 
jag vara ett motiv som räcker för att en sådan här modell ska ha ett existensberättigande.  
 
Att omarbeta Exitprocessen har för mig varit mycket krävande men också ett givande arbete. 
De intervjupersoner som har medverkat i studiens intervjuer har många gånger förvånat mig i 
sina uttalanden och berättelser om sina liv, vilket gjort detta arbete extra intressant.  
 
Frågan om hur man kan ta sig ur en marginaliserad position utifrån den definition som 
använts i denna studie, anser jag vara besvarad. En av mina sista frågor till intervjupersonerna 
var ifall de kände sig som en del av samhället. Det är intressant att vissa intervjupersoner 
fortfarande känner sig utanför samhället trots den omfattande förändring som de har gjort. De 
har nu bostad, inkomst, socialt nätverk och lever ett liv som ”vem som helst”. De har tagit sig 
ur problemen med missbruk, hemlöshet, kriminalitet och prostitution och befinner sig enligt 
denna studies definition inte längre i marginaliserade positioner. Ändå finns känslan av att 
inte vara som andra kvar hos en del av dem. De menar att de bär på en ryggsäck som inte går 
att ta av, men som de har lärt sig leva med. 
 
Förslag på fortsatt forskning 
Intervjupersonerna i denna studie var alla över 30 år när de påbörjade sin väg ut ur den 
marginaliserade positionen. Det var inget urvalskriterium för studien men jag tror inte heller 
att det är en slump att det är på det viset. De flesta intervjupersonerna påpekade att åldern 
eller mognadsgraden spelade en väsentlig roll för dem att komma till insikt om att de behövde 
förändra sina liv. Yngre personer saknar möjligen den kanske största och viktigaste 
ingrediensen som man behöver för att kunna ta sig ur en marginaliserad position – motivation. 
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Det skulle dock vara intressant att göra en intervjustudie där yngre personer som tagit sig ur 
marginalisering berättar sin historia.  
 
Intressant inom detta område är även om/hur bakgrunden påverkar personers möjligheter att 
ta sig ur en marginaliserad position. Personers uppväxtförhållanden kan ha inverkan på deras 
väg ut ur och även om jag inte valt att inrikta studien på denna koppling så hade det ändå varit 
intressant och förslag på fortsatt forskning 
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Intervjuguide     Bilaga 
 
Kan du berätta kort om hur ditt liv såg ut strax innan du började kämpa för att komma ut ur 
den marginaliserade positionen? 
 
Vändpunkten 
 
Beskriv så utförligt som möjligt för mig vad som fick dig att började kämpa för att komma ur 
den marginaliserade positionen? 
 
Kan du beskriva så utförligt som möjligt vad du gjorde, vad vänner och familj gjorde, och vad 
samhället gjorde för att du skulle komma ut ur hemlösheten? 
 
Kändes det som att du kunde förändra eller att det hängde på saker utanför dig själv? 
 
Gamla miljön 
 
Hur förhöll du dig till den ”gamla” miljön under vägen ut? 
 
Nya miljön 
 
Hur förhöll du dig till den ”nya” miljön? 
 
Hur har din vänskapskrets sett ut under processens gång? 
 
Hur har din motivation sett ut under processens gång och vad har den påverkats av? 
 
Hur har din kontakt med myndigheter sett ut? 
 
Anser du att din identitet har förändrats i och med vägen ut? 
 
Kan du beskriva hur ditt liv ser ut idag? 
 
Om du skulle få möjlighet att gå tillbaka i tiden och ge dig själv ett ”recept” på hur du på 
bästa sätt skulle ta dig ur hemlösheten, hur skulle det receptet se ut? 
 
Vad tror du i allmänhet krävs för att en person ska kunna ta sig ur en marginaliserad position? 
 
Övrigt? 
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