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Abstract 
 
There and back again – a qualitative study of the journey through a drug dependency 
 
By: Annette Eriksson & Anita Nyhlén 
 
The purpose of this study was to, through the life stories of four women and their experiences, 
thoughts and feelings according to a life in drug dependency reach an increased knowledge 
about how a dependency can arise, continue and be brought to an end. The question at issue 
were: How do a small amount of women describe and comprehend their experiences, thoughts 
and feelings according to their drug addiction seen through a process perspective. In order to 
answer that question three themes were investigated: the road into dependency, living as an 
addict and the road to recovery from dependency and the time that follows. The study 
followed a qualitative method and the theoretical approach was hermeneutic. The results were 
analysed through a process analyse perspective, from the view of the chosen theoretical 
perspectives, social constructivism, experience perspective and a psychodynamic perspective. 
The results of the study showed a concordance in the initial experiences in contact with the 
drug between the informants. The informants all had difficulties in realizing that the drug had 
become a problem. The process of ending the dependency was seen as a lenghty process. 
They expressed feelings of loss in connection to drugs and drug taking. 
 
Key words: misuse, addict, drugs, narcotics, abuse, women 
 
 
 
 
Abstrakt 
 
Tur och retur – en kvalitativ studie om resan genom ett narkotikaberoende 
 
Av: Annette Eriksson & Anita Nyhlén 
 
Denna studie syftade till att utifrån fyra kvinnors livsberättelser om sina upplevelser, tankar, 
känslor samt erfarenheter i samband med narkotikaberoende nå en ökad kunskap om hur ett 
beroende kan uppstå, fortlöpa och avslutas. Studien hade följande frågeställning: Hur beskri-
ver och uppfattar ett mindre urval kvinnor sina upplevelser, tankar, känslor, erfarenheter med 
koppling till sitt narkotikaberoende sett ur ett processperspektiv med fokus på vägen in i, un-
der, vägen ut ur beroendet? För att svara på frågeställningen undersöktes tre teman; Vägen in i 
beroendet, Livet som beroende samt Vägen ut ur beroendet och tiden därefter. Studien följde 
kvalitativ metod och den vetenskapsfilosofiska positionen var hermeneutisk Dataanalysen 
utgick från processanalys där resultaten analyserades utifrån de för studien valda analysverk-
tygen socialkonstruktivism, upplevelseperspektiv samt psykodynamiskt perspektiv. Studiens 
resultat visade på en samstämmighet mellan intervjupersonernas upplevelser och kontakt med 
drogen i initialskedet. Samtliga intervjupersoner upplevde en svårighet att komma till insikt 
om att drogen i sig utgjorde ett problem i livet Att avsluta ett beroende upplevdes av intervju-
personerna som en lång process och de sa sig ibland kunna känna en längtan tillbaka till dro-
gerna. 
 
Nyckelord: missbruk, beroende, droger, narkotika,, kvinnor 
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Kapitel 1. Introduktion 
 
1.1 Inledning 
Under studietiden på Socialhögskolan i Stockholm har vi ett flertal gånger kommit i kontakt 
med beroendeproblematik och olika sätt att förstå och behandla personer som hamnat i ett 
drogberoende. Orsakerna till varför ett missbruk uppkommer ses idag som ett multifaktoriellt 
fenomen med grunden i ett samspel mellan olika faktorer som till exempel uppväxt, psykisk 
mognad och personlighet. (Fahlke, 2005) Att göra en intervjustudie där ett antal personers 
berättelser om sina liv och sin bild av drogberoendet får komma till uttryck skulle kunna bidra 
med en nyanserad bild och en ökad förståelse för de skillnader som finns hos olika personer 
med olika erfarenheter av ett förflutet som aktiv missbrukare. 

 

1.2 Problemformulering 
Eftersom de bakomliggande orsakerna till ett missbruk kan vara många och det faktum att det 
ofta är frågan om olika faktorer i samspel med varandra (Fahlke, 2005) vill vi i denna studie 
försöka skaffa oss en mer nyanserad bild av hur verkligheten före under och efter ett missbruk 
kan gestalta sig för den enskilde individen. 
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utifrån fyra kvinnors berättelser om sina liv på väg in i, under 
och efter ett aktivt narkotikaberoende, nå ökad kunskap om hur en beroendesituation kan upp-
stå, fortlöpa och hur den sedan kan avslutas. 
 
1.4 Frågeställning 
Hur beskriver och uppfattar ett mindre urval kvinnor sina upplevelser, tankar, känslor, erfa-
renheter med koppling till sitt narkotikaberoende sett ur ett processperspektiv med fokus på 
vägen in i, under samt vägen ut ur beroendet? 
 
1.5 Teman 
1. Vägen in i beroendet 
2. Livet som beroende 
3. Vägen ut ur beroendet och tiden därefter 
 
1.6 Centrala begreppsdefinitioner 
I studien används begreppen missbruk och beroende parallellt med varandra. Begreppen syf-
tar till definitionen som ges i Mini-D IV (2002): 
 
1.6.1 Missbruk 
För att klassificeras som missbruk ska minst ett av nedanstående påståenden vara uppfyllt 
under en och samma 12 månadersperiod. 
 
1. Användande av en substans vid upprepade tillfällen som får till följd att skyldigheter gent-
emot hemmet, skolan och arbetet blir lidande. 
 
2. Bruket upprepas i situationer där risken för fysisk skada är stor, t ex vid rattfylla. 
 
3. Att nyttjandet av drogen vid upprepade tillfällen leder till problem med rättvisan. 
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4. Att trots negativa konsekvenser till följd av drogbruket fortsätta nyttja drogen. 
 
1.6.2 Beroende 
För att klassificera beroende gäller att minst tre av nedanstående påståenden ska vara uppfyll-
da under en och samma 12 månadersperiod. 
 
1. Toleransutveckling 
 
a) En toleransutveckling inför drogen sker, med följden att det uppstår ett behov av att öka 
dosen av drogen för att uppnå samma effekt som tidigare. 
 
b) En märkbart minskad effekt vid fortsatt användande av samma mängd av drogen. 
 
2. Abstinensbesvär 
 
a) I avsaknad av drogen uppkommer abstinenssymtom. 
 
b) Användandet av drogen fortskrider för att undkomma abstinenssymtom. 
 
3. Drogen används under en längre period och/ eller i större mängd än vad som från början 
var meningen. 
 
4. Det finns en önskan om att minska intaget av drogen. 
 
5. Mycket tid ägnas åt användandet av drogen. 
 
6. Användandet av droger påverkar viktiga sociala aktiviteter. 
 
7. Användandet av drogen fortsätter trots att det finns en kännedom om dess skadeeffekter. 
 
1.6.3 LVU  
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Om bedömning görs att en ung person 
behöver bistånd i form av vård från samhället men medverkan till detta inte går att få av vare 
sig den unge eller föräldrar/vårdnadshavare, kan vård ändå beredas med hjälpa av denna lag, 
som är en samhällets trygghet i möjligheten att kunna vårda unga människor. (Norstöm & 
Tunved, 2005) 
 
1.6.4 LVM  
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. LVM är i likhet med LVU en tvångsvårdslagstift-
ning där den grundläggande frivillighetsprincipen åsidosätts. Tanken med LVM är att en de-
struktiv utveckling skall brytas och att den enskilde skall kunna motiveras till en frivillig fort-
satt behandling för sitt missbruk. (Norstöm & Tunved, 2005) 
 
1.7 Perspektiv 
Studien fokuserar på den enskilde individens livshistoria och bedrivs på individnivå utifrån ett 
aktörsperspektiv. 
 
1.8 Disposition 
Studien är indelad i sju kapitel. I kapitel ett ges en introduktion till studien, i kapitel två be-
skrivs metoden för studien. I kapitel tre redovisas och motiveras valet av de teoretiska per-
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spektiv som är aktuella under analysen av resultatet i studien och som varit vägledande under 
arbetets gång. Kapitel fyra redogör för ett urval av tidigare forskning inom området för studi-
en som använts i arbetet med uppsatsen. I kapitel fem redovisas de resultat som framkommit i 
studien. Kapitel sex utgörs av en analys av studiens resultat som redovisas i kapitel fem. I 
kapitel sju avrundas studien med en slutdiskussion där studiens resultat diskuteras i relation 
till den inledande frågeställningen, valda teorier och till den tidigare forskningen, samt en 
diskussion omkring studiens metodval. 
 
Kapitel 2. Metod 
 
2.1 Förförståelse 
För att utifrån ett hermeneutiskt perspektiv kunna tydliggöra och förstå innebörden i en text är 
det viktigt att undersökaren är klar över sin förförståelse. (Larsson, 2005) Nedan följer en 
beskrivning av den förförståelse med vilken vi gick in i denna studie. 
 
Vår förförståelse som fanns omkring ämnet för uppsatsen var att situationen på väg in i, under 
och efter ett aktivt missbruk kan vara mycket skiftande från person till person. Vi levde med 
föreställningen om att en individs barndom och uppväxt skulle vara av mindre betydelse för 
uppkomsten av ett missbruk. Förförståelsen inför studien kan ha påverkat oss som undersöka-
re under arbetet med studien genom att vi omedvetet gett barndom och uppväxt en underord-
nad betydelse i datainsamlingen och i analysen.  

 
2.2 Vetenskapsfilosofisk position 
Studien utgår från kvalitativ metod med intervjuer som databas och tar avstamp i ett postmo-
dernt synsätt där intervjupersonernas upplevda verklighet ses som en social konstruktion och i 
ett hermeneutiskt synsätt vars syfte är att förstå textens mening. Genom kvalitativ metod kan 
man nå kunskap om enskilda individers subjektiva upplevelser av sin livsvärld. (Larsson, 
2005) Eftersom denna studie strävar efter att skapa en förståelse för enskilda individers upp-
levelser av sina liv på väg in i, under samt efter ett narkotikaberoende passar den kvalitativa 
metoden bra då den fokuserar på att försöka förstå en annan individs perspektiv på världen. 
 
2.3 Hermeneutisk metod 
Syftet med att tolka en text utifrån ett hermeneutiskt perspektiv är att skapa förståelse för den 
mening som ligger inneboende i texten. (Kvale, 1997) Att utgå från ett hermeneutiskt per-
spektiv vid intervjuanalyser kan bidra med att skapa en förståelse både för den dialog som 
skedde mellan forskaren och intervjupersonen i samband med intervjun likväl som det kan 
hjälpa till att begripliggöra tolkningen av den transkriberade intervjutexten. 
 
2.3.1 Den hermeneutiska cirkeln 
För att tolka en text hermeneutiskt läggs fokus på en växling mellan textens olika delar och 
textens helhet enligt Radnitzky (refererad till i Kvale, 1997, s.51-52). Textens enskilda delar 
tolkas för att sedan relateras till textens helhet. Denna process pågår fram till dess att en god-
tagbar mening utan inre motsägelser framträder ur texten. Vid en intervjuanalys innebär detta 
att intervjuns enskilda delar jämförs med tolkningen av intervjun som helhet och genom detta 
nås en djupare förståelse för den inneboende meningen i intervjun.  
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2.4 Narrativ metod  
Den narrativa metoden är en tolkande aktivitet i likhet med den hermeneutiska metoden. I den 
narrativa, eller berättande metoden söks en mening (eller flera) med den berättelse som ges 
vid intervjutillfället. Vikt läggs vid hur berättelsen används för att förmedla personliga erfa-
renheter till vår omvärld. (Johansson, 2005) Berättaren organiserar ofta sin historia i tid och 
rum samt med intriger som ses som avgörande för frågan Vad händer härnäst? men kan även 
organisera sin narrativa berättelse under teman och episoder ur sitt liv och sina erfarenheter. 
Riessman (2002) menar att människor genom narrativ försöker att ge sig själva, de sociala och 
historiska händelser som format deras liv och mening genom att strukturera livshändelser ge-
nom teman och drama. (Riessman, 2002)  
 
Johansson (2005) beskriver hur den franska socialfilosofen Paul Ricoeur definierar vad han 
kallar för emplotment (s 84), som den aktivitet som omvandlar erfarenheter till berättelser. 
Hon fortsätter att förklara begreppet med att genom en organisering av händelser till en berät-
telse ges enstaka händelser mening. Självets identitet kan upptäckas och skapas i berättandet 
vilket kan ge den berättande en narrativ identitet. Denna narrativa identitet blir då en produkt 
av självets reflekterande och en känsla av kontinuitet blir resultatet av det narrativa berättan-
det. (Johansson, 2005) Goffman (1974) menar i sin bok Jaget och maskerna att människor 
kontinuerligt gör framträdanden på olika scener inför varandra och att jaget blir en produkt, en 
”dramatisk effekt” (s 218) av den scen som spelas upp i interaktionen mellan individer. Ri-
essman (2002) skriver att narrativa berättelser kan analyseras på många sätt och att narrativet 
sett som ett framträdande är ett av dem. Hon beskriver det narrativa berättandet som att in-
formanten ger ett komplext framträdande där hon/han berättar sin historia genom ett antal 
fotografiska bilder av händelser ”located in a particular time and setting”. (s 702) 
 
2.5 Val av teoretiska perspektiv 
Genom att använda en kombination av flera teoretiska analysverktyg, ett så kallat multidi-
mensionellt perspektiv kan undersökarna skapa sig en förståelse för komplexiteten i männi-
skors handlande. (Larsson, 2005) Även en kunskap om hur samspelet mellan individen och 
olika person, omgivnings och tidsdimensioner fungerar och ser ut kan bli gripbara genom 
användandet av ett multidimensionellt perspektiv. 
 
I studien använder vi oss av tre teorier som analysverktyg, socialkonstruktivism, upplevelse-
perspektiv och psykodynamiskt perspektiv. Studiens insamlade datamaterial kommer uteslu-
tande från kvinnors berättelser.  

 
2.6 Datainsamling 
Datainsamlingen inför studien har skett genom litteratursökning med fokus på tidigare forsk-
ning inom området för studien, samt intervjuer med fyra kvinnor med ett förflutet som miss-
brukare av droger. 
 
2.6.1 Litteratursökning 
Litteratursökningar har gjorts löpande under studiens gång med start 070827 fram till 071210. 
Litteratursökningarna har gjorts främst i den svenska biblioteksdatabasen LIBRIS, i den inter-
nationella referensdatabasen Social Services Abstracts samt i sökmotorn Google på Internet.  
Sökorden som använts har varit 
 
 droger, narkotika, missbruk, kvinnor, livslopp, misuse, addict, drugs, abuse, women, lifespan  
 

 4



 

i olika kombinationer med varandra. Forskningen rörande drogmissbruk visade sig vara ut-
bredd och mångfaldig . Vi fann vid våra sökningar hundratals artiklar och böcker berörande 
forskningsområdet. En stor mängd av den funna litteraturen hade dock andra ingångspunkter 
än vår studie som fokuseras omkring droganvändandet sett ur ett processperspektiv. (Patton, 
2002) Den litteratur vi valde blev därför den med liknande perspektiv då övrig forskningslitte-
ratur bedömdes att ej ha relevans för vårt forskningsområde. I olika handledningssituationer 
fick vi även råd och tips av vår handledare om litteratur som kunde vara användbar för studi-
en. I vårt studerande av den valda litteraturen gicks även referenslistor igenom och en del an-
vändbart forskningsmaterial kunde hämtas ifrån dessa.  
 
2.6.2 Tidigare forskning      
Då vår studie är tänkt att fokuseras omkring drogberoende sett utifrån fyra kvinnors levda 
erfarenheter har vi koncentrerat oss till att undersöka litteratur/forskning med liknande ut-
gångspunkt, även om detta perspektiv inte alltid var uttalat i materialet. Flera av de böcker 
och artiklar vi studerat har utgångspunkter i människans socialisation, den sociala identiteten 
och socialkonstruktivistiska perspektiv. Den litteratur vi tagit del av som rör tidigare forsk-
ning har inte enbart begränsat sig till att beröra kvinnors situation utan fokus i forskningen vi 
studerat har i lika stor utsträckning varit på drogberoende och missbrukskarriärers utveckling 
och avveckling oberoende av kön. 
 
2.6.3 Urval - datainsamling 
Urvalet av intervjupersonerna var syftesbestämt och gjordes utifrån s.k. snöbollsurval, dvs. 
genom ”…/ en person som känner en annan osv.” (Larsson, 2005, s. 103) Inför studien hade 
diskussioner omkring vilken typ av intervjupersoner som var lämpliga med hänsyn till studi-
ens syfte förts. Då studien syftar till att generera kunskap om hur livet kan se ut för olika indi-
vider på väg in i, under samt efter ett missbruk valdes intervjupersonerna utifrån kriterierna att 
de skulle ha varit beroende av narkotika eller droger under minst fem års tid samt att de vid 
intervjuns genomförande skulle ha varit drogfria under minst två månader. 
 
En av intervjupersonerna kom vi i kontakt med genom en av undersökarnas tidigare kontakter 
inom ramarna för utbildningen. En andra intervjuperson fick vi kontakt med via ett telefon-
samtal som blev resultatet av ett förslag från vår handledare. De andra två intervjupersonerna 
kom vi efter mailkontakt med RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsbe-
roende) i kontakt med då vi genom organisationen fick förslag på vart vi kunde vända oss och 
vilka personer vi kunde prata med för att hitta intervjupersoner till vår studie. Samtliga inter-
vjupersoner kontaktades via telefon och tid och plats för intervjuerna bokades. I samband med 
bokningen av intervjuerna gavs intervjupersonerna information om studiens syfte. 
 
2.6.4 Genomförande 
De fyra intervjuer som ligger till grund för denna studie har genomförts utifrån en allmän te-
mainriktad intervjuguide som utarbetats med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. 
Intervjuguiden innehöll fyra teman; Bakgrund, Vägen in i beroende, Livet som beroende, samt 
Vägen ut ur beroendet. Under varje tema fanns ett antal underfrågeställningar formulerade 
med koppling till de frågor vi ansåg var relevanta att få svar på. 
 
Vid samtliga intervjuer bjöds vi in till lokaler som intervjupersonerna själva valt. En tanke hos 
oss fanns att intervjupersonerna skulle känna sig tryggare om de hade möjlighet att genomföra 
intervjuerna på platser de själva valt och där de kände sig hemma, att vi som undersökare var 
de som bjudits in till deras vardagsvärld. En intervju genomfördes i intervjupersonens hem, de 
andra tre intervjuerna genomfördes i lokaler som hörde till de verksamheter som intervjuper-
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sonerna kontaktats igenom. Inför varje intervju informerades intervjupersonerna i enlighet 
med vad som föreskrivs i samband med informerat samtycke (Kvale, 1997), om studiens syfte 
samt intervjupersonens frivillighet som deltagare vilket innebär att intervjupersonen när som 
helst kan avbryta sin medverkan i studien. I denna information fanns även uppgifter om hur 
data skulle komma att behandlas och om konfidentialitet, att deras identiteter skulle komma 
att fingeras och att namn och platser i övrigt ej skulle kunna röja deras identiteter. Denna in-
formation gavs både muntligt och genom ett skriftligt brev vid varje intervjutillfälle. Intervju-
erna utgick från intervjuguidens teman och i de fall det behövdes även från underfrågeställ-
ningar. Alla intervjupersoner var mycket generösa med sina berättelser vilket gav upphov till 
rika beskrivningar av deras liv. Intervjuerna varade mellan 70 – 90 minuter och samtliga spe-
lades in med hjälp av diktafon för att senare kunna transkriberas i sin helhet. Vid intervju 1 
och 2 var bägge undersökarna närvarande vid intervjuerna. Under intervju 3 och 4 gjorde un-
dersökarna en intervju vardera, då de två intervjupersonerna var tillgängliga endast vid samma 
tidpunkt och vi som undersökare bedömde bägge intervjuerna som relevanta för studien. 
 
2.6.5 Databearbetning – analys 
Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades sedan i sin helhet. Varje 
intervju har delats upp mellan undersökarna som sedan transkriberat halva intervjun vardera. 
Båda undersökarna har lyssnat igenom samtliga intervjuer vid upprepade tillfällen och kon-
troller för att se att transkriberingarna av intervjuerna var korrekta har utförts av bägge under-
sökarna. 
 
Transkriberingarna av intervjuerna har tematiserats och meningskoncentrerats för att sedan 
utformas som narrativer med beskrivande citat under fyra delteman. Tematiseringen av inter-
vjuerna genomfördes med fokus på intervjupersonernas livsberättelser varför de tre temana 
också kom att täcka in områdena; vägen in i beroendet, livet som beroende, vägen ut ur bero-
endet och tiden därefter. De narrativ som presenteras under rubriken ”Resultat” i studien har 
av utrymmesskäl kortats ner.  
 
Vid analysen av intervjuerna har vi utgått från en tematisk processanalys som tolkats herme-
neutiskt utifrån de valda teorierna; socialkonstruktivism, upplevelseperspektiv samt psykody-
namiskt perspektiv. 
 
2.7 Processanalys       
Dataanalysen utgår från en processanalys. (Patton, 2002) Vad som analyseras är den process 
genom narkotikaberoendet som intervjupersonerna beskriver. Patton (2002) beskriver pro-
cessanalysen som aktuell då fokus i studien inriktar sig på ”how something happens rather 
than or in addition to examining outputs and outcomes” (s 159) Genom att använda oss av en 
processanalys vill vi nå ökad kunskap om de enskilda intervjupersonernas unika erfarenheter 
av livet på väg in i, under samt efter ett aktivt narkotikamissbruk. De narrativ som intervju-
personerna gett under intervjun blir i processanalysen den slutdestination, det resultat, som 
studien inriktar sig på eller som Patton (2002) skriver ”the journey, not the destination, is 
what matters”. (s 159) 
 
2.8 Triangulering 
I studien används teoritriangulering i form av socialkonstruktivism, upplevelseperspektiv 
samt psykodynamiskt perspektiv. En kombination av flera teorier kan lyfta fram och hjälpa 
oss att bättre förstå innebörden i intervjupersonernas livsberättelser, och därmed även möjlig-
göra att en ökad validitet uppnås. En fara med teoritriangulering kan vara att undersökaren 
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ibland kan använda sig av för många teorier i sin analys av ett problem, något som riskerar att 
minska snarare än att öka förståelsen inför det studerade fenomenet. (Larsson, 2005)  
 
2.9 Redovisning av resultat 
Utifrån en narrativ metod har beskrivande berättelser med citat skapats, analysen av berättel-
serna har sedan tolkats hermeneutiskt via en processanalys.  
 
2.10 Etiska överväganden 
Etiska frågor och avgöranden är inte ett enskilt steg i forskningsprocessen, utan någonting 
som bör vara aktuellt under hela arbetet. (Kvale, 1997) Detta innebär att undersökaren i alla 
forskningsprocessens stadier måste vara uppmärksam på etiska problem och dilemman som 
kan uppkomma under undersökningens gång. Kvale (1997) tar upp tre etiska riktlinjer för 
forskning; informerat samtycke, konfidentialitet samt konsekvenser. 
 
• Informerat samtycke innebär att de personer som ingår i studien skall informeras om stu-

diens syfte samt eventuella risker eller fördelar som ett deltagande kan innebära för den 
enskilde. Undersökningspersonerna skall också få information om att deltagandet i studien 
är frivilligt och att de när som helst kan välj att avbryta sin medverkan. 

 
• Konfidentialitet innebär att personlig information om undersökningspersonerna som skulle 

kunna identifieras av utomstående inte redovisas i studien. För att säkra konfidentialiteten 
kan undersökaren ändra undersökningspersonernas namn och andra inslag som kulle kun-
na leda till att personen blir identifierad.  

 
• Konsekvenser i samband med en undersökning är någonting undersökaren måste beakta. 

Konsekvenserna av en intervju kan vara av både positiv och negativ art. Det finns en etisk 
princip om fördelaktighet som säger att ”…/risken att en undersökningsperson lider skada 
ska vara så liten som möjligt.” (s. 110) 

                                                                                                                    (Kvale, 1997) 
 
Under studiens gång har vi som undersökare hela tiden haft etiska frågor och överväganden i 
åtanke. Då studien bygger på våra intervjupersoners livshistoria i samband med deras upple-
velser, erfarenheter och tankar kring ett tidigare drogberoende har studien i vissa skeden be-
rört mycket känsliga punkter för våra intervjupersoner. Vi har som undersökare bemödat oss 
om att ha ett empatiskt förhållningssätt, både före, under och efter genomförandet av intervju-
erna. Det är vår förhoppning att våra intervjupersoner har känt sig trygga med oss som under-
sökare och att de genom att dela med sig av sin livshistoria känner att även de själva har vun-
nit fördelar. 
 
2.11 Validitet 
En god resultatvaliditet ses som kroniskt problem inom kvalitativ forskning till följd av att 
forskningen bedrivs med två olika språk, dels det operationella i samband med intervjusitua-
tionen och dels det teoretiska i utformningen av rapporten. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2005)  
 
Validiteten som eftersträvas inom den kvalitativa forskningen är främst intern. Undersökning-
en som sker är intensiv med ett mindre antal fall som grund. Resultaten beskrivs detaljerat 
men samtidigt går det inte att veta hur typiska de studerade fallen är. (Larsson, 2005) Den 
kunskap som produceras genom en färdig kvalitativ rapport kan ses som en konstruktion ur 
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den kommunikation som skett mellan forskare och intervjuperson (Kvale, 1997). Validering-
en blir en mätning av forskarens hantverksskicklighet (Kvale, 1997) och ”blir beroende av 
forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina upptäckter”. (Lars-
son, 2005, s 117)  
 
För att erhålla en hög intern validitet i intervjuforskningen krävs ärlighet i intervjusituationen. 
Om intervjupersonen inte vill dela med sig av den information forskaren efterfrågar eller om 
intervjupersonen och forskaren av någon anledning känner ett motstånd mot varandra, kan 
validiteten i de data som insamlas genom intervjun sjunka. (Ruth, 1991)  
 
De intervjuer som ligger till grund för denna rapport har samtliga haft formen av samtal där 
intervjupersonerna fått berätta mer eller mindre fritt utifrån de frågor vi ställt med hjälp av vår 
intervjuguide. Vi har fått många och rika beskrivningar av intervjupersonernas liv, minnen 
och tankar, varför vi tolkar det som att intervjupersonerna varit öppna och ärliga i sina svar. 
Trots att de ämnen som tagits upp under intervjuerna många gånger varit svåra eller smärt-
samma har vi som undersökare aldrig haft en känsla av att intervjupersonerna svarade undvi-
kande på våra frågor. Detta tillsammans med de rika och täta beskrivningar som gavs under 
intervjuerna kan tolkas som att en god intern validitet uppnåtts.  
 
Då intervjuerna givit många fruktsamma uttalanden som kan återges som förklarande citat i 
en resultatsektion i rapporten blir omvandlingen från ett operationellt till ett teoretiskt språk 
ett mindre problem. Vad som tolkats och analyserats ligger öppet både för läsare och forska-
ren själv att kritiskt granska. Forskaren bör under forskningsprocessen ständigt kontrollera, 
validera, sin analys och som Kvale (1997) beskriver spela ”djävulens advokat inför sina egna 
resultat”. (s 218) 
 
2.12 Reliabilitet 
Inom kvalitativ forskning utgör undersökaren själv, i egenskap av intervjuare mätinstrumentet 
i studien. Som en följd av detta blir reliabilitetsfrågan en fråga om undersökarens egna förut-
sättningar att på ett tillförlitligt sätt samla in data. (Ruth, 1991) I kvalitativ forskning finns 
alltid en risk för att undersökaren själv färgar insamlad data med egna föreställningar kring 
området som studeras. Genom att redovisa sin förförståelse inför den stundande studien kan 
undersökaren synliggöra denna förförståelse inför det undersökta ämnet och därmed också 
sätta sin förförståelse åt sidan under studien, vilket ökar studiens reliabilitet. Vidare menar 
Ruth (1991) att det är viktigt att noggrant beskriva hur datainsamling och analysprocedurer 
gått till samt att undersökaren noggrant presenterar och preciserar det som skall undersökas i 
studien. 
 
För att höja studiens reliabilitet har intervjuerna lyssnats igenom upprepade gånger av bägge 
undersökarna för att sedan transkriberas i sin helhet. Även transkriptionerna har gåtts igenom 
av bägge undersökarna för att säkerställa en korrekt återgivning av intervjupersonernas utsa-
gor. Analysen av de resultat vi fick från våra intervjupersoner har analyserats av bägge under-
sökarna oberoende av varandra. Detta för att försäkra oss om att vi bägge kom fram till sam-
ma slutsats i analysen utifrån de valda teoretiska perspektiven. Vi har också försökt tydliggöra 
vår förförståelse inför studiens område. 
 
2.13 Generaliserbarhet 
Utifrån ett postmodernt synsätt är inte syftet med en undersökning att finna någon universell 
sanning utan snarare en strävan efter att hitta det som är unikt hos individen. (Kvale, 1997) I 
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denna intervjustudie har vi eftersträvat en naturalistisk generaliserbarhet med rika beskriv-
ningar från intervjupersonerna där tyst kunskap lyfts till ytan och synliggörs. 
 
2.14 Studiens avgränsningar/begränsningar 
Det finns mycket tidigare forskning kring området för denna studie. Vi har valt att avgränsa 
studien till att enbart omfatta kvinnor med ett tidigare missbruk. Därmed kommer männens 
upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor ligga utanför studiens ramar.  
 
Antalet intervjuer är begränsat till fyra stycken. Flera intervjuer skulle begränsa utrymmet och 
därmed skulle inte presentationen av resultaten kunna ta den omfattning i anspråk som behövs 
för att på ett så tydligt sätt som möjligt presentera intervjupersonernas utsagor för läsaren. 
Flera intervjupersoner skulle ha kunnat bidra med ytterligare insikt i delar av den livsvärld 
som kvinnor med ett tidigare missbruk har erfarenhet av. Genom ett fåtal intervjupersoner 
anser vi att studien uppnått en naturalistisk generaliserbarhet med rika beskrivningar som 
skulle ha riskerat att utarmas om antalet intervjupersoner varit fler till antalet. Vi som under-
sökare anser att vi lyckats uppnå en mycket god intern validitet i studien. 
 
Då vår avsikt med studien har varit att nå en ökad kunskap om missbruk utifrån ett process-
perspektiv anser vi att valet av en hermeneutisk vetenskapsfilosofisk ansats som utifrån ett 
postmodernt synsätt lagt fokus på hur intervjupersonernas verklighet konstrueras utifrån deras 
sociala sammanhang, varit till fördel för studien. 
 
De tre teorierna; socialkonstruktivism, upplevelseperspektiv samt psykodynamiskt perspektiv 
som används i studien ger en multidimensionell analysbas för det insamlade datamaterialet 
och framstår för oss som lämpliga analysverktyg. Möjligen skulle flera teorier kunnat använ-
das parallellt med dessa. Andra teorier som skulle ha varit möjliga att använda inom ramarna 
för studien är till exempel kognitiv teori och feministisk teori. 
 
Kapitel 3. Tidigare forskning 
 
3.1. Vem blir narkotika missbrukare? 
Som nämndes i inledningen ses orsaken till uppkomsten av missbruk idag som ett multifakto-
riellt fenomen. (Fahlke, 2005) Fahlke menar att det ofta rör sig om ett samspel mellan olika 
faktorer. 
 
Fahlke (2005) betonar uppväxtmiljöns betydelse och menar att en ogynnsam uppväxtmiljö är 
en betydande riskfaktor för att en person ska utveckla ett missbruk. Ett ogynnsamt familje-
klimat kan handla om en dålig relation mellan föräldrar och barn, psykisk ohälsa, missbruk 
inom familjen etc. Även om den vanligaste orsaken till att ungdomar väljer att pröva droger är 
nyfikenhet och grupptryck så spelar ändå den egna familjens vanor en betydande roll för ung-
domens attityd och sätt att förhålla sig till droger. Att barn med svåra uppväxtvillkor ofta ut-
vecklar missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet har visats i både svenska och internationella 
undersökningar. Även känslomässig stress under barndomen har visat sig ha betydelse. 
 
Utifrån de psykologiska modeller som finns för att förklara uppkomsten av missbruk finns det 
idag två huvudlinjer. (Fahlke, 2005) Den första linjen berör områdena trygghet och tröst. Här 
kan missbruket ses som ett uttryck för oral fixering, en fixering som uppkommer till följd av 
svårigheter och problem som finns utanför individen. Missbruket kan också vara en följd av 
en störd jagfunktion som gör att individen får en dålig identitets och självkänsla. Den andra 
linjen handlar om inlärning och kognition. Här kan missbruket ses som ett inlärt beteende. 
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Forskning har visat på ett samband mellan psykisk ohälsa och problem med droger. (Fahlke, 
2005) Det har också visat sig att personer med missbruksproblem oftare lider av psykisk stör-
ning än personer utan missbruksproblem. Ytterligare en riskgrupp med hög benägenhet för att 
utveckla ett missbruk är barn och ungdomar med ADHD (Attention-deficit- hyperactivity-
disorder). Att personer med ADHD löper större risk för att utveckla ett missbruk tros bero på 
att användningen av droger kan minska dessa personers inneboende oro. 
 
3.2 Vägen in i missbruket 
Enligt Kristiansen (2000) är det vanligast att narkotikamissbrukare börjar använda narkotika 
under tonåren, som en följd av nyfikenhet, spänning och det faktum att kamrater använder 
narkotika. Hur missbruksförloppet ser ut är olika från individ till individ och därmed är också 
tiden det tar från det att missbruket inleds till dess att missbruket är etablerat varierande från 
person till person. Kristiansen beskriver missbrukarens sociala nätverk som en viktig faktor i 
missbruksförloppet. Då en individ blir engagerad i narkotikakretsar får detta ofta sociala kon-
sekvenser som i sin tur bidrar till att individen tar ytterligare steg mot ett liv i missbruk. La-
lander (2001) beskriver separationen mellan missbrukaren och dennes icke missbrukande 
kamrater som en process som sker från båda sidor. Gänget som missbrukar marginaliseras allt 
mer i förhållande till resten av samhället. 
 
Enligt Jansson (2002) finns rön omkring flickors/kvinnors väg in i missbruk som talar om att 
de ofta introduceras till denna värld genom äldre män, samt att flickornas väg till ett tyngre 
drogmissbruk är kortare, att den sker under en kortare tidsperiod än pojkarnas. Flickor be-
skrivs också som känsligare för missförhållanden i hemmet och att deras socialisationsprocess 
ser något annorlunda ut i jämförelse med pojkarnas. Flickors brister i relationen till modern 
och en avsaknad av trygga och nära vänskapsförhållanden gör att flickorna ofta hämmas i 
utvecklingen till en vuxen kvinna. 
 
McIntosh & McKeganey (2001) beskriver huvudorsaken till ett begynnande drogmissbruk 
som nyfikenhet inför drogen, tillgång till drogen samt ett grupptryck inom den enskilde indi-
viden. Att vissa fortsätter att ta drogen menar McIntosh & McKeganey beror på att drogen ger 
en positiv upplevelse och med tiden blir ett verktyg för att hantera problem och svårigheter i 
livet. Goldberg (2005) menar att ett huvudsyfte med att missbruka drogen är självdestruktivi-
tet och att de negativa effekterna av missbruket motiverar individen till fortsatt konsumtion. 
Enligt Goldberg är drogen en viktig del i ett självdestruktivt livsprojekt. 
 
3.3 Livet som missbrukare 
Kristiansen (2000) sammanfattar forskningen han funnit kring livet som narkotikamissbrukare 
med att; 
 

”en regelbunden användning av narkotika vanligtvis innebär att livet med tiden 
kommer att koncentreras mot sammanhang där narkotika utgör den bas kring vil-
ket vardagslivet organiseras med avsevärda negativa sociala, psykiska, fysiska 
och/eller ekonomiska konsekvenser som följd”. (s. 31) 

 
Vidare menar Kristiansen (2000) att narkotikamissbruk och kriminalitet är sammanlänkade. 
Personer med ett narkotikamissbruk är ofta i konflikt med samhället och inte sällan blir bar-
nen omhändertagna av sociala myndigheter. Relationer till anhöriga och vänner utanför miss-
bruket påverkas negativt och ofta bryts kontakten. Livet som missbrukare präglas istället av 
en intensiv, organiserad kontakt med andra missbrukare, en relation som oftast innebär miss-
tro och vaksamhet. Lalander (2001) menar att den enskilde individen blir mer och mer ensam 
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som en konsekvens av att drogberoendet eskalerar och drogen blir överordnad de regler och 
normer som finns i missbrukarens subkultur. 
 
Byqvist (1997) beskriver de missbrukande kvinnorna som indelningsbara i två kluster. Det 
ena sägs vara kvinnor med ett tidigt narkotikamissbruk samt en tidig omfattande kriminalitet. 
Det andra klustret utgörs av kvinnor som oftast är heroinmissbrukare och som prostituerat sig 
Det sistnämnda klustret utmärker sig genom att ha ett snabbt missbruksförlopp med vårdkon-
takter i ett tidigt skede. Missbrukare i denna grupp har mera sällan har någon betydande grad 
av annan kriminalitet då de i högre grad än kvinnorna i det första klustret är ovilliga att bryta 
mot samhällets normer. 
 
Av McIntosh & McKeganey´s (2001) studie framkommer att det ofta är svårt för en person att 
inse att de har ett beroende. Författarna menar att insikten om beroendet ofta kommer i sam-
band med att något hindrar den beroende från att få sin drog. I det begynnande missbruket har 
individerna ännu inte hunnit hitta någon favoritdrog utan tar det som finns tillgängligt för 
stunden. Jakten på ”a more satisfying high” (s. 23) gör att en del börjar ta tyngre droger. Lik-
som Kristiansen (2000) beskriver även McIntosh & McKeganey hur drogerna tar över livet 
och allt annat blir oviktigt eller sekundärt. 
 
Vanligast är att en narkotikamissbrukare använder olika typer av droger. (Kristiansen, 2000) 
Sätten att finansiera missbruket varierar och det är vanligt att försörjningen utgörs av en kom-
bination mellan legala och illegala inkomster. Kristiansen ger några exempel på hur finansie-
ringen av narkotikamissbruk kan gå till; arbete, bidrag, snatteri, narkotikaförsäljning, stölder, 
häleri, bedrägeri och prostitution. Även McIntosh & McKeganey (2001) beskriver hur jakten 
på droger hela tiden finns närvarande i den beroendes liv och hur denna drivs till kriminalitet 
och prostitution för att finansiera sitt beroende. 
 
3.4 Vägen ut ur missbruket 
Orsakerna till att en person väljer att lämna livet som missbrukare kan vara många. Ofta ut-
görs de av de negativa sociala, ekonomiska, psykiska och/eller fysiska konsekvenser som 
missbruket har för individen. (Kristiansen, 2000) Kristiansen beskriver ”The rock bottom” 
(s.38) som ett centralt begrepp med anknytning till missbrukslivets negativa konsekvenser i 
form av en ”existentiell kris då individen upplever att hon eller han p.g.a. av missbruket be-
finner sig i ett personligt bottenläge och inser att hon eller han måste förändra sitt liv.” (s.38) 
Andra orsaker att lämna missbruket kan vara att den sociala situationen ändrar sig t ex genom 
att personen skaffar sig nya vänner som inte missbrukar, får arbete, blir antagen till en utbild-
ning, graviditet etc. Svensson (2007) beskriver drogmissbruket som en kärleksaffär där dro-
gen är ”en kompis som aldrig sviker”. (s 377) Missbrukaren har ofta en ambivalent hållning 
till drogen. Det kostar en hel del i fråga om uppoffringar och pengar att underhålla kärleksaf-
fären och missbrukaren har så att säga investerat i en framtida känsloupplevelse. Då denna 
känsloupplevelse ej infinner sig, och fortsätter att vara frånvarande, kan detta vara en utlösan-
de faktor till att missbrukaren väljer att avsluta sitt förhållande med drogen. Vissa personer 
som har haft ett tidigare narkotikamissbruk kan inte identifiera specifika händelser som en 
anledning att lämna missbruket. Andra säger sig inte upplevt missbruket som något extremt 
problem utan som någonting de successivt kunnat lämna bakom sig. Hos ytterligare andra 
sägs orsaken vara en insikt om att missbrukarlivet var ohållbart.  
 
Att bryta ett missbruk kräver vanligen att personen genomför en rad förändringar i sitt liv. 
Kristiansen (2000) nämner att personen måste förändra uppfattningen om drogerna och miss-
brukslivet, förändra handlingssättet till drogerna, bryta sig loss från missbrukslivet, ha sociala 
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kontakter som ger stöd samt etablera sig i det drogfria livet. Kristiansen skriver också att det 
är stora skillnader mellan olika individer och det sätt på vilket de tar sig ur missbruket. McIn-
tosh & McKeganey (2001) såg i sin studie att många av de beroende gjort många försök att 
sluta med sitt missbruk. Författarna säger att skillnaden mellan att misslyckas och att lyckas 
bryta ett missbruk verkar handla om missbrukarens självkänsla. De vill förklara det med en 
önskan från missbrukaren att återfå sin identitet som blivit illa misshandlad under tiden som 
aktiv missbrukare.  
 
Förhållandet mellan missbrukaren och drogen ses som mycket starkt och utan andra relationer 
att ersätta drogen med finns stora risker för återfall. (Svensson, 2007) Författaren beskriver 
kärleksrelationen som slumrande och att ”förälskelsen kan blomma upp igen efter en tids bor-
tavaro från den en gång älskade”. (s 377) Trulsson och Hedin (2004) beskriver i en artikel 
vikten av socialt stöd då en person avslutar ett aktivt missbruk. Artikeln baserar sig på två 
kvalitativa studier om/med missbrukande kvinnor och deras vardag samt vilken roll social 
struktur kan ha för att hjälpa dem starta ett drogfritt liv. Studiens resultat visar att många upp-
levde ett stort stöd från personer i sin närmaste familj och att detta stöd främst var känslomäs-
sigt. Studien resulterade även i uppfattningen att en kombination av stöd från familj och vän-
ner samt ett professionellt stöd var en nödvändighet för att bibehålla drogfriheten. 
 
De kvinnor som ingick i studien var alla mödrar och de flesta beskrev barnen som de som gav 
deras liv mening och var ofta anledningen till att de valde att avsluta sitt missbruk. I de fall 
där barnen blivit omhändertagna under tiden i aktivt missbruk beskrev kvinnorna att drogen 
blev ett sätt att döva sorgen efter barnen. Självmordstankar var också ofta förekommande i 
dessa fall. (Trulsson & Hedin, 2004) 
 
I en intervjustudie av Hedin (2002) gjord i Västsverige med missbrukande kvinnor framkom 
att uppbrottet från drogen ofta var en flerårig process. Flera olika delar eller stadier kunde 
urskiljas i dessa kvinnors berättelser på vägen mot drogfrihet. 
 
• Kris- och reaktionsfas – psykiska och psykosomatiska symtom dominerar. Depression, 

ångest, oro och osäkerhet gjorde att kvinnorna i denna fas var i stort behov av både infor-
mell och professionell hjälp. 

• Uppbyggnadsfas – arbete med att skapa ett nytt liv är centralt. Utvecklingen här gick ofta 
fort fram och uppbyggnaden av en ny livsroll gick snabbt. 

• Återfallsfas – svårigheter uppstod som kunde få kvinnorna att återfalla i missbruk. Exem-
pel på svårigheter var rollrester från missbrukaridentiteten, omgivningens bristande tro 
och/eller stora krav på kvinnorna. Ensamhet och brist på gemenskap gjorde att kvinnorna 
upplevde sig som alienerade i sin roll och sökte tröst i drogen. 

• Stabiliseringsfas – nya erfarenheter integreras, rollförlusten och ensamheten blir hanter-
bar. En större trygghet infann sig hos kvinnorna i studien.  

                                                                                                                  (Hedin, 2002) 
 
3.5 Efter missbruket 
Trots svårigheterna finns det de som bryter sig loss från missbruket och integreras socialt. 
Kristiansen (2000) ställer sig frågan om hur dessa individers sociala liv ser ut, hur de förhåller 
sig till sina missbrukserfarenheter t ex i arbets, familje och umgängesliv. Kristiansen konstate-
rar också att det finns stora brister i kunskapen vad gäller hur livet ser ut för de människor 
som faktiskt lyckats bryta sig ur sitt missbruk och förbli drogfria. I den ovan nämnda studien 
av Hedin (2002) visar resultaten att tre viktiga element i uppbyggandet av ett drogfritt liv går 
att urskilja. Grundresurser som bostad och en meningsfull sysselsättning tillsammans med 
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goda meningsfulla nära relationer och ett identitetsarbete där psykologiska problem, självför-
troende och självbild utgör arbetsbasen framkommer som de centrala delarna för att kunna 
stanna i drogfrihet. McIntosh & McKeganey (2001) menar att det för personer med ett tidiga-
re missbruk ofta är viktigt att undvika personer och platser som de associerade med drogerna. 
Vissa har sett det som nödvändigt att flytta från den stad de bott i för att bygga upp en ny 
identitet. I sin studie såg de att många tyckte att livet blivit tråkigt utan droger och att denna 
tristess tidigare varit det som gjort att de återfallit i missbruk. McIntosh & McKeganey skriver 
vidare att det för många som brutit ett missbruk var viktigt att ha ett arbete som gjorde att de 
hade en meningsfull sysselsättning samt gav dem en annan identitet än den de haft som miss-
brukare. Den kompetens som varit värdefull i den narkomana världen har inget värde i den 
drogfria världen. Många före detta narkomaner kan endast dra nytta av sina erfarenheter i sys-
selsättning i missbruksvården. Där kan de även utnyttja den så kallade kulturkompetens de 
besitter från missbruksperioden. För många före detta missbrukare blir denna typ av syssel-
sättning den som står till buds då de ofta inte har annan utbildning eller erfarenheter som kan 
gagna dem i ett arbetsliv. (Svensson, 2007) 
 
Ovanstående redogörelse för hur livet före, under och efter ett missbruk kan gestalta sig fram-
kommer även i annan forskning inom området. Se t ex Lander, I. (2003), Trulsson, K., Länne, 
L. & Nötesjö, G. (1997), Trulsson, K. (2006).  
 
Kapitel 4. Teoretiska perspektiv 
 
4.1 Socialkonstruktivism 
Wenneberg (2001) skriver i sin bok ”Socialkonstruktivism” att begreppet socialkonstrukti-
vism kan vara svårt att få grepp om och att orsaken till denna oklarhet är att man inte precise-
rar vad det är som konstrueras. Enligt författaren är socialkonstruktivismens grundläggande 
princip ”att inte acceptera sociala företeelsers ”naturlighet”, att de alltid varit sådana, att de 
inte kan vara annorlunda och att de inte skulle vara av människan skapade storheter”. (Wen-
neberg, 2001, s.58) 
 
Att se verkligheten som en social konstruktion innebär att acceptera att den uppfattning varje 
individ har om verkligheten ständigt konstrueras av den omkringliggande miljön, kontexten, 
och att vi som individer ständigt skapas och återskapas i ljuset av samhället och de konventio-
ner som där finns. Socialkonstruktivister talar om att människan ständigt är i skapande genom 
en spiral i ständigt skiftande former. Sociala aktiviteter, vilka sker vanemässigt, skapar ge-
mensamma antaganden om hur verkligheten ser ut och fungerar. De konventioner som skapas 
däri institutionaliseras och våra uppfattningar om verkligheten, om rätt och fel, legitimeras i 
processer där mening läggs i dessa antaganden. (Payne, 2002)  

 

4.1.1 Jaget enligt socialkonstruktivismen 

Wetherell & Maybin (1998) beskriver jaget utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som 
något ”helt igenom socialt”. (s 243) De menar att det utifrån detta perspektiv inte är speciellt 
meningsfullt att ställa frågor om vad som styrs inifrån respektive utifrån, då det förutsätts att 
inget egentligt jag existerar utan skapas i samspel med samhället runt omkring individen. 

 

I likhet med Payne (2002) beskriver Wetherell & Maybin (1998) jaget, människan som någon 
som aldrig blir fullbordad utan som ständigt blir till i den kontext hon befinner sig. Författarna 
beskriver även att jaget inte alltid är ett och detsamma utan består av ett multipelt jag där de 
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olika deljagen inte behöver ha samma konfiguration utan kan istället vara motsägande. Den 
vuxna människan utökar ständigt sina jag och behöver i detta finna sätt för att få de olika del-
jagen att samexistera, för att de spänningar som kan uppstå mellan de olika jagens uppfatt-
ningar ska kunna hållas på en lägre nivå. 

 

4.1.2 Språkets roll  
Wetherell & Maybin (1998) presenterar idéer om språkets betydelse som gjordes av tidigare 
teoretiker, George Herbert Mead ( 1863-1931) och Lev Vygotskij (1902-1936). Dessa två 
ansåg att språket gick från det sociala till att internaliseras i individen. De båda hävdade att 
språkinlärning och social samvaro med andra människor var upphovet till individens tänkande 
och att detta tänkande i själva verket är internaliserade sociala dialoger. Allt eftersom barnet 
utvecklas och bygger upp sin erfarenhetsvärld uppnås sedan en gräns där barnet kan göra en 
samfälld bild av sin sociala grupp och i detta utveckla sin omgivning till en ”generaliserad 
andre”. Mead ansåg att då detta uppnåtts kunde barnet tänka i former som ”I” eller ”me”, där 
den förstnämnda är ett mera direkt och spontant jag och det senare ett jag mera internaliserat 
genom attityder från andra människor eller den generaliserade andre.(Wetherell & Maybin, 
1998)  

 

4.1.3 Känsla som en social konstruktion  
Liksom de olika jag som en person utvecklar beror på den kulturella kontext hon befinner sig 
i, beror även de olika känslor som jagen utvecklar på denna omständighet. I den västerländska 
kulturen är känslor som skam, vrede, kärlek, avund, skuld eller glädje nära sammankopplade 
med den uppfattning vi har av våra jag. Sett utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet 
blir därför känslor något som blir kopplade till de berättelser, myter och konventioner som 
finns i denna kultur vägledande för hur människor ska, eller bör uppfatta och reagera på olika 
situationer. På detta sätt blir dessa känslomässiga uttryck vanemässiga och typiska för männi-
skor i denna kultur. (Wetherell & Maybin, 1998) 

 
4.2 Psykodynamiskt perspektiv 
Teorin grundas på att beteende härrör sig ifrån ”skeenden och samspel som finns i individer-
nas medvetande”. (Payne, 2002, s 111) Tyngd läggs även på hur medvetandet styr beteendet 
och hur beteendet påverkas av den sociala omgivningen.  
 
Ett psykodynamiskt perspektiv gör det möjligt att utforska och beskriva de processer utifrån 
vilka människan införlivar sin sociala verklighet. (Thomas, 1998) Thomas menar också att det 
utifrån ett psykodynamiskt synsätt är möjligt att studera det som finns i människans inre värld. 
”…/ de specifika sätt varpå var och en av oss skapar mening i den yttre världen och hur vi 
sedan representerar den symboliskt inuti oss, skapar vår egen psykiska verklighet och ytterst 
sett också vårt jag.” (Thomas, 1998, s.303) 

 

Utifrån det psykodynamiska perspektivet ses människans beteende och medvetande som styrt 
av omedvetna drivkrafter. I ett försök att försvara sig mot existensens smärta förvränger män-
niskan bilden av verkligheten, i syfte att göra det möjligt att uthärda livet. (Thomas, 1998) 
Den yttre värld en människa ser är resultatet av den personens inre värld, en värld som skapats 
genom internaliseringar av andra människor och relationer i den enskilde individens liv. Män-
niskan ser alltså på världen genom en psykisk verklighet hon skapat genom internaliserade 
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andra, som blivit en del av hennes jag. Dessa olika versioner av andra människor i den enskil-
de människans inre anses utgöra det viktigaste i en människas inre värld eftersom dessa inre 
objekt och objektrelationer (internaliserade andra) bestämmer hur en individ relaterar till and-
ra människor samt lägger grunden för individens jagutveckling. 

 

Utifrån det psykodynamiska perspektivet utgör den enskilde individens subjektiva erfarenhe-
ter, livshistoria samt generella konstruktionen av sitt jag en grund för psykodynamisk forsk-
ning. (Thomas, 1998) Eftersom människans beteende och medvetande antas vara styrt av det 
omedvetna som till största delen är otillgängligt för människan, och att människan för att för-
svara sig gentemot existensens smärta antas se en förvrängd bild av världen görs utifrån detta 
perspektiv antagandet att människan i sina beskrivningar av sina subjektiva upplevelser kan 
bli både tvetydig och svårtolkad då utsagorna ofta är både motsägande och föränderliga. Den 
Psykoanalytiska processen är inte ett sökande efter sanningen utan en strävan efter att i tolk-
ningen av en persons berättelse skapa en narrativ sanning. ”…/mening och innebörd är något 
som skapas – inte något som upptäcks.” (Thomas, 1998, s.319) 

 
4.3 Upplevelseperspektivet 
Upplevelseperspektivet utgår från det fenomenologiska, existentiella och humanistiska per-
spektivet och lägger fokus på individens subjektiva erfarenhet och medvetna upplevelse, hur 
varje enskild individ upplever sin värld. (Stevens, 1998) 
 
Utifrån detta perspektiv ses människan som en reflekterande varelse vars förmåga till reflek-
tion innefattar förmågan att styra sina tankar, känslor och handlingar. (Stevens, 1998) Männi-
skan är förmögen att reflektera över sin situation och sina erfarenheter både i nuet och genom 
att dra sig till minnes det som skett i livets tidigare skeenden och utifrån detta fatta beslut om 
val av handling i varje specifik situation. Människan är till följd av sin förmåga att reflektera 
medveten om sig själv som en medveten varelse. Att människan är medveten om att hon är 
medveten ger enligt Stevens upphov till konsekvenser i form av existentiella frågor. Han me-
nar att de existentiella frågorna om tid, mening och val ligger till grund för möjligheten att 
skaffa sig en förståelse för det sociala livet och det personliga varat. (Stevens, 1998) 
 
4.3.1 Tid 
Enligt fenomenologin är tid ”en abstraktion som vi använder för att beskriva förändring och 
händelseflöde, det vill säga den ständigt pågående och flytande arten av våra upplevelser som 
kopplas samman med vår förmåga att minnas fragment från det förflutna och föreställa oss 
möjligheter i det kommande”.(Stevens, 1998, s. 206) Nuet är i ständig förändring och inrym-
mer både en medvetenhet om det förflutna och till följd av förmågan till reflektion ett föregri-
pande av framtiden. Utifrån ett fenomenologiskt synsätt kan även det förflutna uppfattas som 
föränderligt eftersom det minne av det förflutna som återskapas i nuet kan återskapas som 
något annat än vad det egentligen var. ”Vad en människa försöker bli styrs av vad han eller 
hon kommer ihåg av det som varit”.(Citerad av Stevens, 1998, s. 206 från Rollo May, 1958, s. 
69) 
 
4.3.2 Val och beslut 
Utifrån vår förmåga till reflektion, fantasi och uppmärksamhet kan vi påverka våra handlingar 
och erfarenheter, något som gör att vi har valmöjlighet. (Stevens, 1998) Att vara autonom är 
att reflektera över olika valmöjligheter och att sedan handla i överensstämmelse med dessa 
val. 
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Även om vi upplever att vi har en förmåga att styra över våra liv kan vi aldrig frångå att vi är 
beroende av ett biologiskt arv och ett socialt sammanhang. (Stevens, 1998) Att vara en auto-
nom människa innebär att skapa något nytt dessa biologiska och sociala begränsningar till 
trots, likväl som det innebär att ta ansvar för sina handlingar och att kunna förklara varför vi 
gjort som vi gjort. ”Genom att ta ansvar för våra handlingar och attityder inser och erkänner 
vi att de är en del av det vi är. Att välja hur vi ska tänka, känna och agera utgör således ett 
sätt att skapa och forma vårt jag. Att välja innebär också att vi utesluter de alternativ vi ratar 
– att veta att detta inte kommer att infrias och att det finns erfarenheter och upplevelser som 
aldrig blir aktuella för oss”. (Stevens, 1998, s. 220) Insikten om att vi är autonoma människor 
med ansvar för våra handlingar kan vara ångestskapande och försöken att fly från denna frihet 
att välja är många. Olika människor har olika möjligheter att utöva sin autonomi, t.ex. finns 
det många människor som stannar på en arbetsplats för att de måste försörja sin familj etc. 
Enligt Stevens har uppfattningen om oss själva, tron på att vi är något en stor betydelse för 
hur vi lever. 
 
4.3.3 Meningsfullhet 
Meningsfullhet innebär att en människa tycker att det finns saker som är viktiga i livet. (Ste-
vens, 1998) Stevens menar att en människa för att finna mening i livet måste ha ett engage-
mang och ett mål att sträva efter. Ett meningsfullt liv kännetecknas enligt författaren av ett 
engagemang eller involvering i livet, med livet och en värderiktning. Ett liv utan mening kan 
kännetecknas av brist på inriktning, syfte och vitalitet. Dagens västerländska samhälle möjlig-
gör en mångfald av sociala världar och sociala livserfarenheter vilket gör att sammanhanget 
undergrävs. Tidigare utgjorde religionen en viktig grund för att skapa mening i tillvaron. Idag 
har tron i många fall ersatts av familj, fritid, arbete och materiella tillgångar. 
 
Enligt Stevens (1998) har det gjorts studier i syfte att se hur människor utvecklas under livet 
och som visar att människans reflekterande över meningen med livet ökar i vissa livsfaser 
som t ex vid ökande ålder, då man får barn, om man blir arbetslös etc. I dessa faser kan män-
niskor som tidigare varit nöjda med sina liv uppleva en vilja att söka efter en djupare mening 
med livet. 
 
Enligt Stevens (1998) finns det inget rationellt svar på frågan om vad som är meningen med 
livet. Svaret på den frågan är att ”Den mening vi har eller får skapas av en viss konstellation 
av omständigheter och erfarenheter som är karaktäristiska för just vårt liv”. (s. 229) Stevens 
skriver att meningen med livet utifrån en existentialpsykologisk analys är den mening ”vi 
själva skapar som biologiska, sociala och upplevande varelser”. (s. 229) 
 
4.4 Analysperspektivens relevans för uppsatsen  
Olika perspektiv ger uttryck för olika uppfattningar om jaget och det sociala livet. (Stevens & 
Wetherell, 1998) I denna studie utgörs analysverktygen av tre perspektiv som kan ses som 
komplementära. Upplevelseperspektivet lägger fokus på individens subjektiva upplevelser. 
Genom detta perspektiv kan en bild av hur den enskilde individen upplever sig själv i världen 
ta form och därmed möjliggörs en förståelse för personens jagupplevelse. Det psykodynamis-
ka perspektivet kan genom att uppmärksamma förflutna objektrelationer med relevans för 
individen i dennes nutid ge en bakgrund till och en förståelse för hur personen agerar och gör 
sina val i livet. Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet kan förklaringar till en indi-
vids handlande spåras till den yttre kontexten och skapa en förståelse för de handlingsmönster 
som förekommer i individens vardag. Dessa tre perspektiv lyfter tillsammans fram jaget, det 
omedvetna samt kontextens påverkan i en individs liv. 
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Kapitel 5. Resultat  
 
5.1 Presentation av intervjupersonerna 
Sanna: 
Sanna är 37 år och kom till Sverige med sina föräldrar som fyraåring. Efter föräldrarnas 
skilsmässa bodde Sanna till en början hos sin mamma men då modern misshandlade henne 
svårt blev hon placerad på barnhem. Efter barnhemsplaceringen blev det möjligt för Sanna att 
bo hos sin far under en period, men då faderns liv förändrades blev hon istället placerad hos 
en svensk fosterfamilj. Hos fosterfamiljen blev Sanna sexuellt trakasserad av mannen i famil-
jen och rymde som en följd av detta tillbaka hem till sin mor. Väl tillbaka hos modern insåg 
Sanna att hon under tiden i den svenska fosterfamiljen blivit ”svensk”. Hon kände att hon 
förlorat sin ursprungliga kultur och att hon inte längre passade in. Det blev en kulturkrock 
mellan Sannas gamla och nya liv. Livet hemma hos modern fick också till följd att Sanna 
hamnade i kriminalitet då modern tvingade henne att stjäla. Om inte Sanna stal det modern 
önskade var Sanna inte välkommen hem när kvällen kom. Idag lever Sanna ensam med ett 
stort avstånd från sin biologiska familj. Hon är ensamstående utan barn och arbetar idag inom 
en verksamhet med fokus på att stödja missbrukare att leva ett liv utan droger. Sanna har an-
vänt olika typer av droger. Hon började sniffa lim som tretton, fjortonåring och gick sedan 
vidare och prövade hasch, amfetamin, och tabletter för att slutligen fastna för heroinet. I skri-
vande stund har Sanna varit fri från sitt drogmissbruk i fem år, hon studerar på högskola och 
har en plan inför framtiden, men hon tror fortfarande att det finns en risk för att hon ska åter-
falla i missbruk. 
 
Pia: 
Pia är 42 år gammal. Hon är född och uppvuxen i Norge. och kom till Sverige som sextonår-
ing. Hon har liksom Sanna använt olika typer av droger och fastnade även hon för heroin. Pia 
har tre barn i olika åldrar som alla varit omhändertagna enligt LVU till följd av moderns 
missbruk. Barnen har spelat en stor roll som motivation i Pias strävan efter ett drogfritt liv. 
Idag har Pia varit drogfri under nio år och hon är verksam på det behandlingshem där hon 
själv blev hjälpt med att avsluta sitt missbruk. Pia lever idag ett liv hon säger att hon är nöjd 
med. Hon har skaffat sig en utbildning och är yrkesverksam inom området för denna utbild-
ning. Pia har idag god kontakt med alla sina barn och känner tillförsikt inför framtiden. 
 
Carina: 
Carina är en kvinna i 55-års åldern, uppväxt i Förort under femtio och sextiotalet i en familj 
hon upplever som normal, utan missbruk eller sociala problem hos föräldrarna. Hon berättar 
att hon kände en stor kärlek till sin mamma, pappan säger hon sig inte minnas mycket av. Ca-
rina hade en äldre syster som idag är död. Systern led under många år av schizofreni, något 
som påverkade relationen syskonen emellan. Carina berättar att hon såg sin familj som fattig 
men att fattigdom i sig inte var något onaturligt i femtiotalets Sverige. Carina började använda 
droger i de tidiga tonåren. Hon har haft amfetamin som sin huvuddrog under större delen av 
sin missbrukskarriär, men poängterar att hon även brukat hasch regelbundet samt att hon ald-
rig har injicerat drogen. Carina har yrkesarbetat under delar av åren som aktiv missbrukare, 
tidigare inom bankväsendet men senare även i vårdsektorn. Carina lever tillsammans med sin 
man som fortfarande är aktiv missbrukare. Hon har en dotter som omhändertogs i tonåren och 
som idag bor utomlands. Carina avslutade sitt drogmissbruk 2005 men har sedan tagit några 
återfall. Vid intervjun har hon ej använt droger på ca tre månader. 
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Lotta: 
Lotta är 45 år och uppvuxen i en medelstor svensk stad. Hon startade sitt droganvändande 
som tolvåring under sjuttiotalet. Lotta säger sig ej ha något missbruk i sin släkt utan ser sig 
själv som den som velat sticka ut. Lotta har delvis växt upp hos sin mormor och morfar då 
hennes föräldrar hade arbeten som innebar många resor. Hon har i vuxen ålder diagnostiserats 
med ADHD, en sjukdom som ”inte fanns” när hon utvecklade symtom under barndomen. 
Lotta har under sitt dryga trettioåriga missbruk haft amfetamin som sin huvuddrog men har 
periodvis även missbrukat heroin. I likhet med Carina har Lotta yrkesarbetat i perioder under 
tiden i missbruk men säger också att hon sålt droger för att ekonomiskt kunna uppehålla sitt 
eget missbruk. Yrkesarbetet har främst skett inom skolvärlden men även inom verkstadsindu-
strin. Lotta har tre barn som hon lämnade till sin mor och moster att ta hand om när Lotta in-
såg att miljön de alla levde i inte var god för barnens uppväxt. Vid intervjutillfället har Lotta 
varit drogfri i c:a tre månader. Hon har till följd av sitt missbruk utvecklat svåra lever och 
njurskador och kämpar idag för att övervinna sina kroppsliga skador av missbruket tillika med 
de själsliga. Lotta injicerade drogen redan som tolvåring. 
 
5.2 Tema 1: Vägen in i beroende 
 
5.2.1 Första kontakterna med drogen 
Carina provade att röka hasch när hon var tolv-tretton år. Hon kan inte idag minnas om dro-
gen hade någon effekt på henne och hon vet inte heller varför det hände, men tror att det var 
något som hon tyckte verkade spännande. Hon nämner även att hennes väninnor alla provade 
drogen. Lotta injicerade amfetamin redan från början och berättar att hon kände ett lugn med 
drogens hjälp. Hon fick en positiv erfarenhet av drogen redan från början. Lotta hade koncent-
rationssvårigheter och med drogens hjälp kunde hon samla sig och drogen berikade hennes 
tillvaro. 

Lotta: 
”Jag var 12 år när jag tog min första spruta. Å då var min tanke så här, fan varför har 
jag inte provat det här förr? Det blev liksom, det var som om jag kom hem/…/ Jag fick 
ett lugn i mig som bara sssccchhhhhhhh så.” 
 
Pia var den första i gänget som testade att röka hasch och pröva amfetamin. Pia berättar att 
hon var 11 år då hon kom in i gänget, 12 år när hon drack alkohol första gången och 14 år när 
hon rökte hasch. Hon drack inte alkohol och rökte hasch för att hon mådde dåligt utan för att 
skaffa sig en status i gänget, hon berättar också att hon tyckte det var kul att dricka alkohol 
och skönt att röka hasch. 
 
Sanna berättar att hon var tretton, fjorton år då hon lärde sig sniffa lim för att sedan gå 
vidare till att röka hasch, pröva amfetamin, ta piller och sedan slutligen fastna för hero-
in.  
 
5.2.2 Drogens positiva sida 
När heroinet kom in i Sannas liv var hon 19 år gammal. Hon beskriver heroinet som en medi-
cin som gjorde det möjligt för henne att fortsätta leva med de erfarenheter hon dittills tagit del 
av under ett liv kantat av misshandel, barnhemsplacering, fosterhemsplacering, sexuella tra-
kasserier och vistelsen hemma hos sin mamma. Heroinets effekt, att stänga av alla känslor var 
något som Sanna var i stort behov av. Hon berättar att hon hade så mycket känslor hon inte 
kunde sätta namn på, förstå sig på och än mindre hantera och att heroinet på ett effektivt sätt 
befriade henne från detta. 
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Carina berättar att drogerna blev en naturlig del av hennes umgänge. I början använde hon 
hasch under helgerna tillsammans med sina kompisar. Efter några år, när hon träffat nya vän-
ner kom hon att introduceras till amfetamin av en väninna. 

Pia beskriver mötet med heroin som en stor upplevelse.  
 
Pia: 
”…/och så provade jag på heroin och det var verkligen så här ”Ja! Det här gillar 
jag!!” Jag var verkligen så här; ” Det här är min drog, det här gillar jag”. Så jag blev 
verkligen förtjust i heroin.” 
 
5.2.3 De negativa sidorna  
Lottas användande av droger fick en stor del av hennes liv att förändras omgående. Hon bör-
jade prostituera sig som fjortonåring och blev omhändertagen och placerad på familjehem 
som sextonåring. Hon var då redan klassad som missbrukare av myndigheterna. 

Lotta: 

”…/jag vart omhändertagen där som sextonåring då /…/ man var en fara för sitt eget 
liv/…/ å jag började gå på gatan också när jag var fjorton dårå /…/ Så jag var jag var 
ju djävligt luttrad för å va sexton år när jag kom dit va.” 
 
Pia berättar att hon var i femton, sextonårsåldern när livet hon levde började få negativa kon-
sekvenser. Det som från början bara varit häftigt och kul visade sig nu även ha en baksida. Pia 
berättar att hon vid den här tidpunkten var en kändis i gängen och kände att det var dags att gå 
vidare. Pia berättar att nästa steg blev att åka till Sverige med en kompis. I Sverige skulle Pia 
och kompisen arbeta fram till dess att båda fyllt 18 år och sedan fortsätta utomlands. Så blev 
det dock inte eftersom Pia vid 18 års ålder var heroinist, gravid och inte längre på väg någon-
stans. 
 
5.2.4 Sammanfattning 
De fyra kvinnornas berättelser om hur de först kom i kontakt med drogen och varför skiljer 
sig på några punkter. För både Pia och Carina, som började röka hasch var drogen något som 
de verkade tycka var häftigt och även någonting som kompisarna gjorde. Pia berättar dessut-
om att hon upplevde att hon fick högre status bland sina jämnåriga ju mer hon provade att 
tänja gränser. Lotta upplevde amfetaminet som livsförhöjande eftersom det gav henne ett lugn 
hon tidigare saknat. Sanna däremot, som haft en svår barndom använde redan från början dro-
gen som något som gjorde att hon kunde uthärda i den verklighet som var hennes.  
 
Kvinnornas droganvändande tog fart omgående, med undantag för Carina som berättar att hon 
till största del endast använde drogerna som festförhöjande under de första åren. Carina upp-
levde inte heller att drogen hade några direkta negativa effekter. De andra kvinnornas liv där-
emot förändrades och prostitution, kriminalitet och omhändertagande av barnen blev negativa 
effekter av droganvändningen. 
 
5.3 Tema 2: Livet som beroende 
 
5.3.1 Drogen som en del av livet 
Carina levde tillsammans med en man som också använde droger. Eftersom mannen såg till 
att drogen alltid fanns tillgänglig upplevde Carina aldrig de negativa konsekvenser som en 
ständig jakt efter drogen kan innebära. Carina avslutade sitt droganvändande då hon blev gra-
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vid och återupptog användandet då hennes dotter var något år gammal. Hon kom att leva ett 
liv inrutat efter dotterns behov och det egna behovet av drogen. 
 
Lotta upplevde inte sitt drogberoende som ett problem utan accepterade det som en del 
av sitt liv. Hon beskriver drogen som hennes livs största kärlek. 

 

Lotta: 
”Jag har aldrig sett det som ett problem. /…/ Ja det har varit mitt liv alltså. Så e det bara. Å 
det är min största kärlek också, större än kärleken till mina barn, än allting. För annars hade 
jag ju för fan tagit mig i kragen mycket tidigare!/…/ det här har ju varit min, jag har ju 
självmedicinerat.”  
 
Sanna berättar att hon tyckte att drogerna var en självklar del av hennes verklighet, det var 
hennes öde. Hon berättar hur drogerna fick henne att fly från verkligheten. Sanna säger att 
hon inte kunde se sig själv i ett liv utan droger och att hon hade svårt att inse att drogerna bli-
vit ett problem. Sanna berättar att hon att hon inte ens då hon satt anhållen, utan minne om 
vad hon var anhållen för och med kraftig abstinens kunde ta till sig att drogerna var ett pro-
blem. 
 
Sanna berättar att hon gick från att röka heroin till att injicera drogen. Att hon började injicera 
menar hon var ett tillfälles nyck. Hon hade fått tag på heroin som inte gick att röka och efter 
den första fixen blev detta det ultimata sättet att ta drogen på. Hon menar också att det är 
skonsammare mot kroppen, ytterligare fördelar med att injicera drogen som hon nämner var 
att det inte luktade, vilket det gör om man röker den samt att det var mer ekonomiskt. 
 
Pia berättar att hon började med att röka drogen men säger att hon ganska snabbt gick över till 
att injicera eftersom det var mycket mer ekonomiskt. Pia säger att hon aldrig ansåg att över-
gången från att röka till att injicera var att ta ett ytterligare steg in i missbruket, hon berättar 
att hon bara tyckte att det var olika former att ta drogen på oavsett om det rörde sig om att 
snorta, dricka, röka eller injicera, hon såg inte att det ena skulle vara värre än det andra. 
 
Pia: 
”Jag menar jag blev ju torsk på heroin redan när jag rökte det jag var ju lika mycket 
torsk då som när jag börja spruta så jag tycket inte det va någon skillnad. /…/ Men där-
emot fanns det en tanke som jag tänkte på å för man vill ju ändå dra någon slags gräns, 
det vill man ju gärna göra. Det finns dom som säger att gränsen går vid sprutor, jag 
kommer ihåg att jag tänkte för mig själv såhär att jag ska nog inte spruta i halsen tänkte 
jag…paus…för att först och främst så gick ju inte dom att täcka, märkena är svåra att 
täcka och sen hade jag tänkt en tanke om att det var väldigt nära hjärnan (skratt). Så 
att där drog jag väl någon slags gräns för mig själv att inte spruta i halsen och det har 
jag faktiskt aldrig gjort.” 
 
5.3.2 Kriminalitet 
Sanna berättar att hon umgicks med barn i sin egen situation, skilsmässobarn, rotlösa och 
kriminella. 
 
Sanna: 
”Det var ju barn i min egen situation, skilsmässobarn, rotlösa, högst kriminella, gick 
inte i skolan, rökte brass, vi rökte ju brass och var ute och snodde.” 
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Sanna finansierade först sitt drogberoende genom stölder. I samband med en vistelse på ett 
behandlingshem där hon fick hjälp att arbeta med sin kriminalitet och med att hitta tillbaka till 
sina känslor uppkom en ångest inom Sanna som gjorde att hon då hon efter behandlingen åter-
föll i missbruk istället för att stjäla valde att prostituera sig för att finansiera sitt beroende. 
Utöver stölder och prostitution har även försäljning av droger utgjort en inkomstkälla för San-
na. 
 
Både Pia och Lotta berättar öppet att de finansierat sina respektive drogberoenden genom att 
sälja droger.  
 

5.3.3 Att dölja sitt beroende för omvärlden 
Pia berättar att hon lade ner mycket möda på att dölja sitt och makens missbruk för omgiv-
ningen. 
 
Pia: 
”Så att vad heter det men det var väldigt mycket mörkande det va tröttsamt å mörka å 
de va liksom bara ett exempel på här på den eviga paniken att folk ska få veta./…/ vi 
hade ju kontakt med socialen och sådär, orsaken till att det tog så lång tid för dom att 
fatta att vi verkligen var så tunga narkomaner, från myndighetens sida var just att vi 
var så välstädade å propra och såg prydliga ut å. Så det stämde inte med bilden.”  

 
Eftersom Sanna inte hade några vänner och bekanta utanför missbrukarvärlden fanns 
det inget behov av att dölja missbruket för någon närstående. Hon säger dock att hon var 
för stolt för att visa öppet att hon var missbrukare, därför såg hon alltid till att vara pro-
per och ren, och på så vis dolde hon det. 

 

Lotta säger att hon aldrig har haft hade en längtan efter att leva ett vanligt ”Svenssonliv” utan 
ansåg att den världen kunde få existera utan hennes medverkan. Samtidigt berättar Lotta att 
hon ändå levt delar av ett liv som småbarnsförälder då barnen bodde hos henne och de gjorde 
de saker som en ”vanlig” familj förväntas att göra.  

 
5.3.4 Barnens betydelse i drogberoendets värld 
Gemensamt för Lotta och Carina är att de då de blev gravida slutade att använda droger, och 
höll upp tills deras respektive barn var något år gammalt. Efter detta återupptog båda sitt 
drogbruk. 

 
Eftersom anställda på dotterns dagis fattade misstankar mot Carina blev hon föremål för en 
utredning hos Socialtjänsten, men denna utmynnade inte något utan det fastslogs att hemmil-
jön för dottern var tillfredsställande. 

 

Carina: 

”…/första gången någon uppmärksammade det riktigt ordentligt, var ju dagispersona-
len, de tyckte att jag luktade hasch när jag kom till dagiset, jag rökte ju knappt hasch, 
men dom tyckte väl att det var nåt konstigt /…/ Det blev en social utredning /…/ och den 
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utredningen pågick ett bra tag men till slut så kom den och då stod det att trots att det 
var som det var så var uppväxtmiljön närande och god.” 
 
Lotta bodde under en tid tillsammans med en man som misshandlade henne svårt. Hon beslöt 
att hennes barn inte skulle behöva leva i denna verklighet, och lämnade dem därför att bo hos 
sin mor och moster, då hon trodde att de skulle få en bättre uppväxt hos dem. 
 
Efter en husrannsakan hemma hos familjen som ledde till att Pias make greps och barnen om-
händertogs rasade det liv som familjen byggt upp. Pia fick panik eftersom hon inte ville leva 
utan sina barn så hon kidnappade barnen och åkte till sitt gamla hemland. Efter endast 4 må-
nader fann polisen dem och barnen fördes tillbaka till Sverige där de blev omhändertagna 
enligt LVU. Pia berättar att hon följde efter barnen tillbaka till Sverige eftersom hon inte hade 
någon anknytning kvar till Norge när barnen omhändertagits. Pia berättar att missbruket änd-
rade karaktär till att bli mer omfattande då barnen inte längre var i hennes vård. Hon berättar 
även att hon tror att hon under denna tid drogade mera för att döva sin smärta över att ha för-
lorat sina barn. 

 

Pia: 
”Shit shit shit nu är det här nu allt det här som jag har vetat under 10 år att allt ska 
rasa. Nu rasar det å vad ska jag göra. Det va ju inte på något sätt att det blev en chock 
utan det var ju mer bara som att jävlar. Det är ju som å bo under en vulkan, du vet att 
en dag kommer den å smälla, skratt. /…/ Så att då kom dom å ringde på dörren till-
sammans med poliser å kom in genom dörren å bara hämta ungarna. Det var trauma-
tiskt å ungarna grät å det var kaotiskt å då var min första tanke att det här går ju inte, 
jag kan ju inte leva utan ungarna. För mig fanns det liksom ingen fortsättning utan 
barn. Det finns ingen fortsättning utan barn. Så att ja i ren desperation så kidnappade 
jag mina barn och åkte till Norge” 
 
5.3.5 Drogerna tar över 
Lotta ser sig själv som att ha varit självdestruktiv under sin missbrukskarriär. Hon säger att 
hon har en stor ryggsäck att bära och beskriver att hon under vissa tider inte var främmande 
för att ta sitt liv, att hon upplevde att hon inte orkade vara kvar. 
 

Lotta: 

”Ett tag fick jag för mig att jag skulle skaffa mig HIV… precis som andra skaffar hun-
dar skulle jag skaffa HIV, ja faan ja.. /…/ jag tyckte så illa om mig själv, eller jag orka-
de inte, tänkte det är skit samma om jag dör eller inte…” 

 

Pia träffade sin blivande man när hon var 17 år gammal. Då hade hon redan provat heroin 
några gånger och de började använda drogen tillsammans. Insikten att de var ”torsk” på hero-
in kom efter ungefär 6 månader, och deras första tanke var att de måste sluta. Pia säger att 
tanken på att vara ”torsk” inte är tilltalande eftersom den utgör ett tvång och en ständig jakt 
efter drogen. 
 
Pia: 
”Vi tänkte så här att fan vi måste ju sluta, vi kan ju inte vara torsk vi måste ju sluta. 
Och sen kan jag ju säga så här att resten av dom åren jag gick på heroin så skulle jag 
sluta. Jag höll på med det mentalt i huvudet. /…/ från den insikten att man var torsk så 
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kom ju direkt tanken att det här måste jag ju ta kontroll över. Jag måste sluta, fast man 
ville aldrig sluta just här och nu idag, utan slutar imorgon eller nästa vecka. /…/ Nä 
men just det här att vara torsk alltså det är ingen rolig känsla att man är tvingad. Å 
alltså att alltid känna att man är tvingad, att man liksom inte kan välja att ta en paus i 
det hela, att alltså ”nä idag jag skiter i det här, idag ligger jag bara i sängen och gör 
ingenting”. Det alternativet finns inte.  Du måste hela tiden tänka framåt, planera, fixa, 
dona å att det är ganska jobbigt.” 
 
Pia berättar att hon och hennes man vid ett par tillfällen kastade sprutorna i sopnedkastet då 
de bestämt sig för att sluta, bara för att en halv dag senare bryta sig in i soprummet för att få 
tillbaka sprutorna. Med abstinensen kom också insikten om att just idag var ingen bra dag att 
sluta, men snart är det en bra dag. Pia säger att hon aldrig medvetet varit självdestruktiv i sitt 
drogmissbruk, utan att hon varit en försiktig narkoman som noga aktat sig för de eventuella 
risker hon annars kunnat utsätta sig för. 
 
Efter att barnen omhändertagits kände Pia att hon inte orkade hålla på med droger längre men 
hon menar att allt flöt på i gamla mönster eftersom hon visste hur det gick till att vara heroin-
missbrukare och därför inte orkade göra något åt saken. Pia förlorade lägenheten och bodde 
på tillfälliga boenden, hon fick också uppleva hur det var att vara hemlös. Under en vecka 
bodde hon på en offentlig toalett. Den sista tiden innan hon åkte till behandlingshemmet Eke-
bybo bodde hon i en husvagn. I denna situation blev Pia gravid med ett tredje barn som om-
händertogs omedelbart efter födseln. 
 
Carinas dotter upptäckte föräldrarnas missbruk då hon var i fjortonårsåldern. Hon kontaktade 
själv de sociala myndigheterna för att bli placerad någon annanstans än hos sina föräldrar. 
Carina berättar att hon och hennes man på detta sätt fick reda på att dottern ”snokat” i deras 
gemensamma hem. Omhändertagandet som skedde blev en mycket traumatisk händelse i Ca-
rinas liv och resulterade i att hennes missbruk accelererade. 
 
Carina: 
”…/de e ju då, när allt gick åt skogen med dottern å allting liksom, när hon va sext.. när 
hon upptäckte att vi hade börjat å missbruka när hon va femton eller fjorton va hon när 
hon upptäckte det. De var väl då det började gå åt skogen /…/ hon ringde soc och dom 
kom dit polisen å soc å /…/å tog med henne då/…/ öh ja var ju helt förkrossad då /…/ 
Det där e jobbigt det e skitjobbigt det e den jobbigaste perioden i hela mitt LIV/…/ blev 
vi kvar där i kanske ett halvår, men det var bara missbruk då” 
 
5.3.6 Maskorna i nätverket luckras upp 
Både Lotta och Carina berättar om att efter att barnen inte längre bodde hos dem stegrades 
missbruket. Carina säger att hon ser detta som avgörande för missbrukets acceleration medan 
Lotta säger att hon hela tiden sett kärleken till drogen som större än kärleken till sina barn, 
men säger samtidigt att när barnen försvann fanns ingen anledning för henne att försöka hålla 
ett snyggt hem eller att vara ”lejoninnan” som slogs för sina barns bästa. 
 
Lotta: 
”…/då hade jag inte ungarna å skydda längre jag var inte den här lejoninnan som be-
höver skydda mina barn utan då var det bara å köra.” 
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Carina: 
”…/då slutade ju livet i kaos! Det blev ju bara kaos. Det var ju då det accelererade helt, 
sen när hon flyttade hemifrån. /…/ det var då det gick åt skogen. Vad fanns det då då? 
liksom.” 
 
Lotta bodde fram till år 2000 i egen lägenhet, då hon blev vräkt och hemlös. Hon arbetade 
under denna tid på en skola och fortsatte sin anställning där under ett antal månader efter 
vräkningen. Hon berättar att hon sov hos kompisar, i källare, i bilar eller var ute och gick om 
nätterna. Skolans gymnastiksal blev det ställe där Lotta kunde duscha och sköta sin hygien. 
Drogerna blev en naturlig del i Lottas sätt att genomleva detta liv och efter ett antal månader 
slutade Lotta sitt arbete då hon inte orkade längre. 

 
Carina bodde under missbrukstiden tillsammans med sin man, och hon beskriver det som att 
han drog folk till deras lägenhet och att detta var en av anledningarna till att de blev vräkta. 
Efter återkomsten till Byn var de under en tid hemlösa och bodde senare i en typ av sommar-
stuga i utkanten av staden. Carina berättar att hon avskydde detta boende och aldrig skulle 
vilja bo där om det inte var för det faktum att paret inte kunde få ett boende någon annanstans. 
 
Eftersom Sanna sålde droger som en del i finansieringen av sitt missbruk var hon tvung-
en att flytta ofta. Sanna har flyttat mellan många olika lägenheter och under flera års tid 
bodde hon på ett härbärge där det var tillåtet att vara påverkad av droger. 
 
5.3.7 Sammanfattning 
 
Drogen som ett problem 
När kvinnorna hamnat i drogberoendet tar drogen en naturligt stor del i deras berättelser. Pia 
berättar att hon från det att hon vunnit insikt om att hon blivit beroende haft tanken att hon 
måste sluta droga. De andra kvinnorna såg under de första åren inte drogen som någon typ av 
problem. Sanna såg drogen som sitt öde och accepterade livet i beroende. Lotta såg inte dro-
gen som negativ eller ett problem under hela sin tid som missbrukare eftersom hon upplevde 
positiva effekter av den. Carinas berättelse skiljer sig något från de andra kvinnornas i det att 
hennes beroende, gått som hon beskriver det, i vågor. Hon drogade när hon hade möjlighet 
men lät inte drogen förhindra henne från andra förpliktelser i samhället. Med detta som bak-
grund såg inte heller hon sitt drogande som ett problem under de första åren. 

 

Hemlighållande 

Sanna berättar att hon inte umgicks med andra människor än de som fanns i hennes missbru-
karkrets och därför inte skämdes eller försökte dölja sitt drogande. Samtidigt säger hon att hon 
var för stolt för att visa upp sitt missbruk för omvärlden. Pia, Lotta och Carina ger berättelser 
om ett stort arbete för att dölja sina respektive beroenden. De har alla försökt att hålla sina 
hem välordnade och fläckfria för att inga misstankar skulle kunna läggas dem till last. Pia, 
Lotta och Carina levde med sina barn och samhället kunde i och med detta ha en större insyn i 
deras liv. Samtliga berättar om att det under missbrukstiden har varit mycket viktigt att inte se 
ut som ”en knarkare” och att de alltid varit mycket måna om sina utseenden, även under de 
perioder då de varit hemlösa. 
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Barnen 

Samtliga kvinnor, med undantag av Sanna, är mödrar och har levt tillsammans med sina barn 
och samtidigt varit i drogberoende. Barnen har spelat en stor roll i utformandet av deras liv. 
Samtliga berättar att då barnen lämnades bort eller omhändertogs eskalerade deras missbruk. 
Lotta beskriver dock att hennes kärlek till drogen alltid varit större än kärleken till sina barn, 
och hon var också den som på eget initiativ lämnade sina tre barn till släktingar för att de inte 
skulle behöva växa upp i ett missbrukarhem där hon som mamma även fick utstå misshandel 
från den man hon levde tillsammans med. Carinas dotter anmälde sina föräldrars missbruk till 
de sociala myndigheterna och ville själv inte längre bo med sina föräldrar. Pias barn omhän-
dertogs under traumatiska förhållanden då hennes man åkte fast för narkotikabrott och barnen 
upptäcktes av polisen vid en husrannsakan. Pias yngsta barn föddes när hon själv var tung 
missbrukare och omhändertogs vid födseln. Sammantaget berättar de tre kvinnorna att när 
deras barn inte längre fanns hos dem så tog drogen helt över deras liv. De berättar att de inte 
såg någon anledning till att försöka hemlighålla sina missbruk eller att upprätthålla ett socialt 
accepterat liv när omhändertagande av barnen blivit ett faktum.  

 

Kriminalitet 

Sannas berättelse är kantad av kriminalitet. Hon uppfostrades av sin mor till att stjäla. Till en 
början finansierade hon sitt drogbehov genom stölder men då hon med tiden utvecklade en 
ångest inför att stjäla började hon prostituera sig för att på det sättet kunna uppehålla sitt 
drogbehov. Tre av de fyra kvinnorna berättar öppet om att de sålt narkotika. 

 

Boende 

Samtliga kvinnor har under någon period av sitt missbruk varit hemlösa. Samtliga har också 
haft perioder med ordnade boenden i egna lägenheter. Lotta, Carina och Pia berättar om sina 
hem och benämner dessa som ”dockhem” eller deras ”borg”. Under tiden med ordnade boen-
den levde kvinnorna ett till ytan ”normalt” familjeliv där hemmen sågs som uppvisbara garan-
tier för att de levde socialt accepterade liv. Sanna, som inte har barn berättar inte om sina bo-
enden med samma stolthet. Hon har bott i många olika lägenheter och alltid levt med känslan 
av att vara jagad då brott var en del av hennes vardag och att hon alltid var nära ett uppbrott 
från sitt hem. Hon bodde även under flera år på härbärge där droger var tillåtna.  

 

Självdestruktivitet 

Lotta beskriver sig själv som självdestruktiv i sitt missbruk och att hon under vissa tider inte 
varit främmande för att begå självmord. Hon är den enda av kvinnorna som berättar detta öp-
pet, men samtliga ger delar av berättelser där de ger utlopp för tankar om att de inte hade någ-
ra höga uppfattningar om sig själva.  

 

5.4 Tema 3: Vägen ut ur beroendet och tiden därefter 
 
5.4.1 Tankar om att ta det första steget mot ett drogfritt liv 
Efter att ha levt i missbruket under många år berättar Carina att hon var trött på knarkarlivet. 
Hon ville sluta men kunde inte motivera sig till detta. Hon berättar att en vän till henne erbjöd 
henne att komma till ett behandlingshem men att Carina inte kom i väg trots att vilja fanns. 
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Carina: 
”…/jag hatade ju den där jävla misären, hatade dom där jävla människorna, jag hatade 
allt, jävla dej å jävla dej! skratt, ja oh ja /…/jag var djävligt djävligt djävligt fruktans-
värt less på alltihop i flera år före, men att sluta det var väl inte så lätt.” 
 
Lotta bestämde sig år 2002 att avsluta sitt missbruk och var drogfri under några år. Hon träf-
fade en alkoholmissbrukande man samtidigt som hon försökte skapa ett nytt drogfritt liv för 
sig själv. När förhållandet sprack hamnade Lotta i missbruk igen och stannade i vad hon kal-
lar ett återfall i tre år. 

Lotta: 

”…/då bestämmer jag mig. Samma minut som jag kommer in där att nu ska jag slå i 
mig en rökare, nu skiter jag i det här /…/ Så då dundra ja igång, så jag flytta dit på 
torsdagen å blev vräkt på tisdagen. Och det här är tre år sedan, precis, och sen hade 
jag ett återfall som pågick i nästan tre år.” 
 
Carina var med om en olycka 2005 som kom henne att vistas en längre tid på sjukhus. I och 
med detta kunde hon ta steget till att avsluta sitt aktiva missbruk. Hon berättar att det kändes 
som en lättnad att det äntligen blev av och att trots att hon fick droger levererade till sig under 
sjukhusvistelsen inte ville ha dom utan skickade tillbaka dem med sina besökare. 

 
Lotta och hennes nya fästman var trötta på missbrukarlivet. De orkade inte hålla på längre. 
När Lotta själv avtjänat ett fängelsestraff vårvintern 2007,och hennes fästman blev dömd till 
kontraktsvård, följde hon med honom, dels för att stötta, men även för att själv sluta droga.  
 
Efter två LVM och två fängelsevistelser insåg Sanna att drogerna var ett problem. Hon säger 
att det var svårt för henne att komma till den insikten eftersom hon inte hade några erfarenhe-
ter av ett liv utan droger. Sanna säger att det var myndigheterna som tvingade henne att se att 
drogerna var ett problem och att detta blev hennes räddning. Hon beskriver sig själv som ma-
nipulativ och menar att A och O i processen mot ett drogfritt liv var att arbeta med de attityd-
problem hon hade, utan det skulle hon inte kunnat få den hjälp hon behövde för att bli drogfri. 
Sanna berättar att hon sista gången var inne på behandling i 22 månader och att det tog henne 
minst 7-8 månader bara att våga tänka tanken att våga ta steget ut till ett liv utan droger. 
 
Sanna: 
”…/jag hade väldigt svårt att acceptera att det var ett problem, att jag inte kunde fort-
sätta droga, för jag var så livrädd för ett liv utan droger. För jag kände inte till det, jag 
hade inga mallar hur man skulle leva ett liv utan droger å, vad gjorde man, vad pratade 
man om ..paus.. det va som ett blankt papper, det fanns inte på kartan.” 
 
Pia berättar att hon efter att barnen blivit omhändertagna kände att hon inte orkade hålla på 
med drogerna längre, hon kände att det måste få ett slut. Efter många diskussioner med social-
tjänsten och hot om LVM kom hon till slut till behandlingshemmet Ekebybo. Pia berättar att 
det fanns dubbla känslor inför tanken att åka till Ekebybo. Hon hade varit på behandlingshem 
tidigare och ansåg att hon visste hur de var. Pia säger att viljan att få tillbaka barnen var en 
stor drivkraft i uppbrottet från drogerna. 
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5.4.2 Att starta ett drogfritt liv 
Carina säger att hon inte ville umgås med sina missbrukande vänner efter att hon själv slutat. 
Detta delvis på grund av rädsla men även för att hon i vissa fall blev nedlåtande mot dem och 
inte tyckte att hon hade något gemensamt med dem längre. 

Carina: 
”…/jag kände mig lite så där nedlåtande då mot dom, tror jag igen då dom som knar-
kade /…/ va skulle jag prata med dom om?/…/ sen finns de ju en del som jag inte kan 
träffa heller, fast jag kanske skulle vilja /…/ Det får inte gå längre än tolv minuter, eller 
femton, i samma rum, för då /…/ näe då då då blir jag skraj.” 
 
Under intervjun återkommer Carina flera gånger till att hon var en hemsk människa under de 
perioder som drogen fanns i hennes liv, hon säger att hon tror sig vara en ödmjukare människa 
nu efter avslutat missbruk. Hon säger att hon inte skulle vilja vara utan de erfarenheter hon 
gjort men att hon samtidigt inte förändrats mycket som människa. Hon säger att hon hela ti-
den levt ett dubbelliv och att den ena sidan tog överhanden då drogerna försvann och hon blev 
den person hon hela tiden visat upp för den drogfria delen av sin omgivning. 

 
5.4.3 Tillbakablickar och funderingar omkring det tidigare livet 
Carina berättar att hon under missbrukstiden levt ett dubbelliv och att hon utan drogen förlo-
rade en av sina personligheter. Hon säger också att hon i likhet med flera andra av kvinnorna 
inte skulle vilja ha missbruksåren ogjorda eftersom hon anser att hon genom det liv hon levt 
har gjort så många erfarenheter hon idag har nytta av. Carina lever tillsammans med sin man 
hon varit gift med under hela missbrukstiden och känner glädje över sitt arbete och sitt boen-
de. Carina har tänkt mycket på hur hon kunde komma att bli missbrukare men har inget svar 
på frågan. Hon förstår själv inte varför de andra tjejerna i ungdomsgänget kunde sluta och inte 
hon, då många av dessa hade sämre hemförhållanden än de hon själv hade. 

 
Lotta berättar att hon inte längre kan ägna sig åt sin stora passion, att läsa, eftersom hennes 
ADHD gör att hon inte kan koncentrera sig under långa stunder. Lotta säger att hon kan sakna 
drogen men att hon nu knarkat färdigt och kämpar för att övervinna de sjukdomar som drog-
missbruket fört med sig. Hon säger att hon känner ett stort stöd från sina barn, sin mor och 
mormor i sitt nya liv och att hon för första gången ser sig själv som viktig i sina egna tankar. 
Hon menar själv att hon aldrig tidigare har varit viktig och att detta är en stor skillnad mot 
förr.  

 
Lotta: 
”Jag är viktig för mig. /…/ jag e väldigt sjuk. Men jag försöker å bortse från det, försö-
ker å inte tänka på det, försöker å tänka positivt, /…/ Jag har inte tänkt så mycket om 
mig själv. Jag har ju varit väldigt självdestruktiv.” 
 
Sanna som levt ett liv kantat av svårigheter ända sedan hon var en liten flicka ser även hon 
ibland med saknad på drogernas frånvaro i hennes liv. Hon säger att hon idag bygger upp en 
person hon förut inte var. Hon kämpar både med sitt förflutna som missbrukare och med sin 
uppväxt och de förhållanden som fanns där, men säger att hon tagit ett beslut att avstå från 
droger i sitt liv. För att klara detta säger Sanna också att hon inte kan återvända till sin hem-
stad då denna fyller henne med tankar på det gamla livet och en stor risk finns för henne att 
återfalla i ett aktivt missbruk. Sanna ser en framtid för sig själv i sitt nya liv. Hon studerar, 
arbetar och har tagit körkort. 
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När Sanna ser tillbaka på sitt liv säger hon att hon känner sorg. Hennes liv har gett henne 
många defekter, både mentalt och känslomässigt. Hon har fortfarande svårt att hantera sina 
känslor och säger att hon har en dålig grundkänsla. Förutom missbruket och dess följder kän-
ner hon att hon måste brottas med barndomens konsekvenser, som känslan av värdelöshet, 
rotlöshet etc. Sanna berättar också att hon upplever att hon mognat sent på grund av att hon 
använt droger och känner att hon missat mycket under dessa år. Hon säger att detta lett till att 
hon fått mogna väldigt fort i dagsläget och att hon emellanåt haft växtvärk. Sanna säger att 
hon har få kontakter utanför missbrukarvärlden och att hon upplever det som svårt att umgås 
med människor utan erfarenhet från missbruk. 
 
Sanna: 
”Jag känner sorg, och jag känner också en jag har ju, alltså jag har ju mycket ärr inom 
mig som fortfarande är kvar.” 
 
Sanna berättar att hon fortfarande har en längtan tillbaka till drogerna och att det finns en sak-
nad efter de vänner hon hade i missbruket. Idag är inte längtan efter drogen fysisk som den 
var i början, idag är det mer som ett minne som man kan slå ifrån sig. Även om Sanna känner 
att hon står på egna ben idag kan hon fortfarande känna att hon tvivlar i sitt beslut att vara 
drogfri, men hon säger att stunderna när hon känner sig säker blir längre och längre.  
 
Livet efter missbruket är en annorlunda tillvaro. Sanna har arbetat mycket med sig själv och 
att hantera sig själv och den personlighet hon visade sig vara utan drogerna. Hon menar att 
den självkänsla och den tryggheten som hon hade i sig själv under missbruket nu har ersatts 
av en osäkerhet på sig själv, i sig själv. 
 
Sanna: 
”Vad som har blivit annorlunda? Usch men det är ju jättemycket, det e ju allting det är 
ju, bara att hantera mig själv, jag är inte alls den personen jag trodde att jag var med 
droger och bara att hantera det, att jag är blyg, att jag är osäker å väldigt osocial kan-
ske man ska säga (skrattar). /…/ Det e lite svårt å hantera det, bara min personlighet, 
för när jag höll på med droger , jag var väldigt självsäker på mig själv å men nu, det e 
det som stör mig idag, det är hur jag är som person. Jag är inte alls nöjd med att jag 
har dålig självkänsla (skrattar). /…/ Ja och då hade jag liksom den här tryggheten i mig 
då hade jag min bästa kompis där (heroinet) (skrattar), nu känner jag mig ensam, ut-
stött (skrattar).” 
 
Sanna har en plan för framtiden. Hon har tagit körkort, flyttat in i en lägenhet och studerar på 
högskola, då hon är klar med studierna har hon planer på att köpa en lägenhet. 
 
Pia ser sig som en friare människa som inte längre behöver planera sin tid utifrån sitt drogbe-
hov och att hon hela tiden behövde jaga efter nästa ”fix”. Hon ser en glädje i att kunna göra 
upp planer tillsammans med familj och vänner utan att behöva hålla något hemligt. Två av 
Pias barn bor idag tillsammans med henne igen och hennes yngsta barn, som placerades redan 
från födelsen kommer till henne under helger och skollov.  

Pia säger att det skönaste med att vara drogfri är att kunna planera sin tillvaro utan att ta hän-
syn till drogen. Under missbruket kom drogen alltid i första hand och att göra upp planer inför 
framtiden var ett stort projekt eftersom hon i första hand måste se till att ha drogen till hands. 
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Pia: 
”Så det tycker jag……att vara styrd av heroinet…….det är inte en så rolig känsla, det 
tycker jag är så skönt att inte vara det längre.” 
 
5.4.4 Sammanfattning 
Kvinnorna har alla långa drogberoenden bakom sig. De har använt narkotika i mellan femton 
och trettiotre år vardera. Tre av de fyra kvinnorna ger beskrivningar av att de till slut inte or-
kade hålla på att droga längre. För den fjärde, Sanna, blev myndigheternas ingripande det som 
fick henne att ta steget mot ett drogfritt liv. De berättar alla att de bestämde sig mentalt innan 
de tog steget i verkligheten. Carinas olycka blev vändningen för henne. Lottas man blev dömd 
till kontraktsvård och hon följde med honom. Pia tjatade länge på Socialtjänsten om att få 
vård och när hon till slut fick en möjlighet var hon tvungen att ta den. Sanna fick genom den 
behandling hon genomgick på behandlingshem insikt om att hennes drogande var ett problem 
och bestämde sig därför med myndighetens hjälp att avsluta sitt aktiva beroende. 
 
Utifrån de intervjuade kvinnornas berättelser växer en bild fram av fyra kvinnor som efter 
många svårigheter, mot alla odds återvunnit sina liv. De berättar att de kämpat med sig själv 
och sina respektive förflutna. De berättar också om att de känner sorg och saknad efter drogen 
som varit deras bästa vän och följeslagare i deras liv under många år. Samtliga berättar om 
oro för ett liv utan droger då de levt så länge med drogen att de inte var säkra på hur ett drog-
fritt liv skulle se ut eller hur de förväntades att bete sig. 

 
Kapitel 6. Analys 
 
6.1 Delanalyser 
 
Inledning 
Delanalysernas disposition utgår ifrån den ordningsföljd som de för analysen valda teorierna 
presenteras i kapitel fyra. Följaktligen analyseras delarna först genom socialkonstruktivistiskt 
perspektiv följt av psykodynamiskt och slutligen utifrån ett upplevelseperspektiv. I somliga 
delar analyseras det aktuella skeendet, känslan eller upplevelsen utifrån samtliga teorier, men 
i andra täcks analysen endast genom en eller två teoretiska perspektiv. För att ytterligare syn-
liggöra vilken teoretisk utgångspunkt som avses i de skilda analysavsnitten har vi valt att kur-
sivera det aktuella perspektivets namn i texten. 
 
6.1.1 Tema 1 Vägen in i beroende 
 
Sanna, Pia, Carina och Lotta 
Samtliga informanter började använda droger i de tidiga tonåren. För Lotta, Carina och Pia 
var valet att använda droger i det initiala skedet en fråga om grupptryck, nyfikenhet samt en 
känsla av spänning medan det för Sannas del kom som en naturlig del i vardagen. Utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv där människan ses som skapad i samklang med den kontext 
i vilken hon befinner sig (Wetherell & Maybin, 1998) kan detta ses som en naturlig följd i 
kvinnornas utveckling då droger och användande av droger fanns närvarande i samtligas om-
givning. Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet (Wetherell & Maybin, 1998) utökas 
ständigt människans deljag. Ibland uppstår motsättningar mellan de olika deljagen vilket ger 
upphov till ett behov av en lösning för att få de olika deljagen att samexistera. Pia säger att 
droganvändandet var en del av att skaffa sig status i gänget. En tolkning av varför Pia började 
använda droger skulle kunna vara att drogerna löste en spänning mellan den person Pia var 
innan hon blev intagen i gänget och den person hon sedan blev som gängmedlem, det vill säga 
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en spänning mellan två olika deljag. Carina umgicks med vänner som använde droger varför 
detta drognyttjande internaliserades som en naturlig del även i Carinas liv. Utifrån socialkon-
struktivismen kopplas de känslor av skam, vrede, kärlek, avund, skuld eller glädje ihop med 
den uppfattning vi har om våra jag. (Wetherell & Maybin, 1998) Carina nämner flera gånger 
under intervjun att hon var en hemsk människa då drogen fanns i hennes liv. Carina ser sin 
uppväxt som normal och beskriver en kärlek till sin mamma. Pappan minns hon inte så myck-
et av. Kanske var Carinas val att använda droger ett resultat av att hon utan drogen kände 
skam eller vrede i sin hemsituation, känslor hon på grund av sin syn på sig själv inte kunde ge 
uttryck för. Kanske blev drogen en kanal som gav Carina möjlighet att uttrycka uppdämda 
känslor som inte kunde uttryckas i hemmiljön. Att Carina blev som hon själv säger en hemsk 
människa då hon använde droger kan kanske tolkas som att hon under drogens inflytande 
kunde ge utlopp för denna sida av sig själv medan hon i sin hemmiljö förblev den person hon 
alltid varit. 
 
Användandet av droger kan utifrån ett psykodynamiskt perspektiv ses som ett internaliserat 
beteende som efter en tid blev en del av den egna personligheten. Thomas (1998) beskriver 
människans förnimmelse av den yttre världen som resultatet av individens inre värld, en värld 
som skapats genom internaliseringar av andra människor. De olika intervjupersonerna levde i 
olika kontexter med en gemensam nämnare, användandet av droger gav upphov till något 
positivt i var och ens liv. Sanna berättar att hon hade mycket känslor inom sig som hon inte 
förstod och som hon inte kunde hantera. Hennes uppväxt var splittrad och utöver droger, kri-
minalitet, sexuella trakasserier och barnhemsvistelser kände hon också att hon förlorat sin 
kulturella tillhörighet. Utifrån ett psykodynamiskt perspektiv kan Sannas drogbruk ses som en 
flykt från verkligheten och upplevelsen att inte veta hur de känslor som finns inom den egna 
personen kan hanteras. För Lottas del kom drogen att bli det som befriade henne från en inne-
boende oro. Lottas val att använda drogen kan utifrån ett upplevelseperspektiv ses som ett val 
grundat på tidigare erfarenhet. Lotta visste hur livet utan droger gestaltade sig. För Lotta in-
nebar drogen att sådant som tidigare inte varit möjligt nu plötsligt fanns inom räckhåll. 
 
6.1.2 Tema 2 Livet som beroende 
Sanna 
Att Sanna fortsatte sitt användande av droger kan utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
ses som ett naturligt val då hela hennes omgivning och tillvaro präglades av kriminalitet och 
droger. Livet med droger och kriminalitet kan sett utifrån ett psykodynamiskt perspektiv tolkas 
som Sannas internaliserade bild av världen. Sanna saknade den meningen med livet som för-
knippas med biologiska behov, barndoms erfarenheter och kulturella värderingar, istället blev 
drogen det som skapade en mening i Sannas liv. Drogen kan också ses som ett försvar mot en 
outhärdlig verklighet. Utifrån ett upplevelseperspektiv kan man se drogen som ett sätt för 
Sanna att fly en verklighet där ingen möjlighet att leva ett autonomt liv gavs. För Sanna blev 
drogen en motivation för att fortsätta leva. Sannas hela livssituation präglades av en brist på 
inriktning och syfte i världen utanför drogerna och kriminaliteten som hon växt upp i och lärt 
sig leva med. 
 
Pia 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan tolkningen göras att ett fortsättande med 
droger var naturligt för Pia då dessa alltid var tillgängliga i hennes omgivning. Resan till Sve-
rige kunde ha blivit en brytpunkt men eftersom Pia återigen hamnade i en omgivning med 
mycket droger föll det sig naturligt att fortsätta även om valet av drog förändrades. Att valet 
av drog blev ett annat i ett nytt sammanhang kan ses som följden av kontextens påverkan på 
människans tillvaro. Att Pia återigen hamnade i drogvärlden kan ses som en följd av att denna 
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värld var den värld hon sedan tidigare hade internaliserat, här kände hon sig trygg. Pia hade 
sedan hon togs upp i gängets gemenskap befunnit sig i en värld av droger och kriminalitet. 
Utifrån ett upplevelseperspektiv skulle detta kunna tolkas som att det var drogerna som gav 
Pia en mening i livet. 
 
Carina 
Carina levde ihop med en man som också missbrukade, därför förblev drogerna ett normalt 
inslag i livet även efter att de fått barn. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan detta 
tolkas som att Carinas omgivning förblev sig lik och därmed föll det sig naturligt för henne att 
fortsätta med drogerna. Att Carina inte kunde se några större konsekvenser och att hon inte 
behövde ägna någon tid till att jaga droger kan ha gjort att Carina fortsatte missbruket utan 
vidare reflektion, användandet av droger hade normaliserats. Kanske skulle inte motivationen 
att använda droger varit så stark om jagandet efter drogen blivit för omständigt Utifrån ett 
psykodynamiskt perspektiv skulle man kunna anta att Carinas missbruk hade en förankring i 
ett undermedvetet försök att fly från den smärta som livet gav upphov till. Om Carina interna-
liserat en bild av sin schizofrena syster är det också troligt att Carinas bild av världen inte var 
enkom positiv.  
 
Lotta 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan antagandet göras att Lotta till följd av ett 
kringflackande liv fick svårt att skapa sig en samlad bild av sin sociala grupp eftersom den 
hela tiden förändrades. Att i en tillvaro präglad av ständig förändring internalisera någon form 
av en generaliserad andre kan ha varit svårt, om det ens var möjligt. Detta kan tolkas som att 
Lotta fick svårt att internalisera en generaliserad andre och till följd av detta stannade i ett 
tankesätt med utrymme enbart för ett spontant jag ”I”. Lottas fortsatta drogbruk kan tolkas 
som en följd av en undermedveten önskan om att skydda sig mot en smärtsam verklighet i 
skuggan av prostitution och fosterhemsplaceringar. Lottas fortsatta användande av droger kan 
ses som en följd av att drogerna lindrade hennes ADHD symtom och hon äntligen fick upple-
va en känsla av lugn, eller som hon själv uttrycker det ”att komma hem”. Utifrån ett upplevel-
seperspektiv skulle man kunna tolka detta som att drogen gav Lotta en mening i livet då den 
skapade möjligheter att göra saker som annars inte skulle vara möjliga, som t ex att läsa. Lotta 
visste hur ett liv utan droger gestaltade sig och hennes val att leva ett liv med droger kan ses 
som ett medvetet val. Lotta insåg att hon var en autonom människa med förmåga att styra 
över sitt eget liv. Vissa människor kanske väljer ett liv i drogernas värld för att fly från det 
ansvar det innebär att vara en autonom människa med ansvar för sina handlingar, för Lottas 
del kanske drogen istället blev det verktyg hon behövde för att kontrollera sig själv och där-
med blev hon förmögen att ta ansvar för sina egna handlingar. Drogerna kan för Lotta ha bli-
vit ett sätt att skapa en mening i tillvaron och skapade den meningsfullhet som gav upphov till 
en vilja att fortsätta leva. Lottas liv tycks ha varit i ständig förändring där hon flyttade från 
hem till hem.  
 
Samtliga intervjupersoner 
Tre av studiens fyra informanter har barn. Pia och Carina har erfarenheter av att få barnen 
omhändertagna av myndigheterna. Lotta valde att själv lämna bort sina barn då hon insåg att 
det liv hon valt att leva inte utgjorde en bra uppväxtmiljö för barn. I dessa kvinnors liv inne-
bar avsaknaden av barnen att missbruket eskalerade. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt per-
spektiv kan det ökade missbruket i samband med barnens omhändertagande ses som ett teck-
en på att vilja fly från ansvaret för sina handlingar, utifrån ett psykodynamiskt perspektiv skul-
le ett ökat missbruk kunna ses som en flykt från en smärtsam verklighet. 
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Carina, Lotta och Pia beskriver att de gjort stora ansträngningar för att upprätthålla ett sken av 
att leva socialt accepterbara liv genom att de visat upp en fasad av välskötta hem och en pro-
per framtoning inför allmänhet och omgivning. Sanna som inte haft några närstående utanför 
drogernas värld berättar att hon ändå inte velat visa sin omvärld att hon använde droger. 
 
6.1.3 Tema 3 Vägen ut ur beroende och tiden därefter 
Enligt upplevelseperspektivet (Stevens, 1998) är det vanligt att människor i olika livsfaser 
som t ex vid graviditet, dödsfall och andra skeenden har en benägenhet att reflektera i större 
utsträckning över meningen med livet.  
 
Sanna 
För Sannas del var det myndigheterna som tvingade henne att inse att drogerna var ett pro-
blem. Sanna berättar att hon hade stora attitydproblem och menar att hon var tvungen att först 
bearbeta dessa för att kunna bli drogfri. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv utgör 
inlärning och social samvaro med andra människor grunden för en persons tänkande. (Wethe-
rell & Maybin, 1998) Tänkandet utgörs av internaliserade dialoger. Med tanke på den uppväxt 
Sanna haft är det rimligt att anta att roten till missbruket låg i Sannas attitydproblem då dessa 
var ett sätt för Sanna att uttrycka sin person. Sannas attityder var hennes internaliserade bild 
av världen och hennes förankring i en verklighet hon inte längre skulle leva i. För att göra sig 
förstådd i en värld utanför droger och kriminalitet var Sanna tvungen att internalisera en an-
nan bild av världen. Sanna berättar att hon känner en sorg inför det liv hon levt. Hon säger 
också att hon ibland känner en längtan tillbaka till drogerna och de vänner hon hade under 
denna period. För Sanna finns det inget förflutet att bygga en framtid utan droger på. Droger-
na har alltid varit närvarande i Sannas liv och drogerna kan därför utifrån ett psykodynamiskt 
perspektiv ses som en internaliserad del i Sannas liv som gör en längtan tillbaka till den värl-
den naturlig då det är den enda värld hon någonsin vetat av. 
 
Pia 
Barnens omhändertagande gjorde först att Pias missbruk eskalerade. Efter en tid då hon hun-
nit tänka igenom situationen insåg Pia att hon ville bli fri från missbruk för att få tillbaka bar-
nen. Detta kan utifrån ett upplevelseperspektiv ses som ett medvetet val av en människa som 
insett att barnen utgör den största meningen i livet. Pia har idag varit drogfri nio år. Hon är 
aktiv inom den verksamhet som hjälpte henne till ett drogfritt liv. Pia säger att det hon upp-
skattar mest med en tillvaro utan droger är att hon slipper vara styrd av drogen. Detta kan ut-
ifrån ett upplevelseperspektiv tolkas som att hon under inflytande av drogen inte var en auto-
nom individ med ansvar för sina handlingar, men att hon idag som drogfri handlar fritt utan 
styrning av drogen. 
 
Carina 
Carina ville lämna missbruket men fann det svårt att hitta en väg ut. Carinas steg mot ett drog-
fritt liv kom i samband med en olycka i vilken hon skadades svårt och som var nära att kosta 
henne livet. Carina har vid intervjutillfället varit drogfri tre månader. Hon säger att hon inte 
vill umgås med flera av de vänner hon haft som fortfarande är kvar i missbruk eftersom hon är 
rädd för återfall. Utifrån ett upplevelseperspektiv kan detta ses som ett medvetet val grundat 
på tidigare erfarenheter. 
 
Lotta 
Lotta och hennes fästman slutade använda droger tillsammans. Lotta hade utvecklat sjukdo-
mar på grund av sitt missbruk och de var då båda trötta på drogerna och kände att de inte or-
kade hålla på längre Lotta är idag svårt sjuk till följd av sitt tidigare missbruk. Att välja ett 
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fortsatt missbruk skulle för hennes del vara detsamma som att välja att dö. Lottas val att av-
sluta sitt missbruk kan utifrån upplevelseperspektivet ses som ett medvetet val grundat på in-
sikten i de konsekvenser ett fortsatt missbruk skulle innebära. I dag ser Lotta kontakten med 
sin mor, mormor och sina barn som viktig, för första gången någonsin ser hon också sig själv 
som viktig i sitt liv. Utifrån ett upplevelseperspektiv kan insikten om vad som är viktigt i livet 
ses som en följd av en djupare reflektion över tillvaron som blivit möjlig i och med Lottas 
sjukdom. 
 
Samtliga intervjupersoner 
Samtliga intervjupersoner är idag engagerade i klientstyrda organisationer för tillfrisknande 
missbrukare. De arbetar och umgås dagligen med människor som har jämförbara erfarenheter 
och bakgrunder som de själva. Våra fyra informanter har alla uttryckt att det fanns en känsla 
av osäkerhet inför ett liv utan droger eftersom de inte har någon erfarenhet av världen utanför 
drogerna. Detta kan utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ses som att intervjuperso-
nerna även i sin drogfria värld söker sig till kontexter de känner igen sedan livet i missbruk.  
 
6.2 Helhetsanalys 
 
Inledning 
Helhetsanalysen följer den ordning som de för studien valda analysperspektiven presenteras i 
kapitel fyra. Följaktligen inleds avsnittet med analyser utifrån ett socialkonstruktivistiskt per-
spektiv, följt av psykodynamiska analyser och avslutas sedan med analyser utifrån ett upple-
velseperspektiv. 
 
Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Våra informanters upplevelser av hur de kom att hamna i ett narkotikaberoende skiljer sig 
från att beroendet ses som en naturlig livsutveckling utifrån den befintliga kontexten till att 
inte alls förstå varför drogen kom att dominera livet. En större mängd referenspunkter går 
dock att urskilja som gemensamma för de i studien ingående informanterna. De har alla 
mångåriga perioder av missbruk bakom sig. Tiden de varit drogfria varierar dem emellan vil-
ket gör att de av naturliga skäl haft olika lång tid till att själva minnas och reflektera över sina 
liv sett utifrån en tillfrisknande missbrukares ögon. Samtliga berättar om lust, nyfikenhet, 
grupptryck och sökande efter spänning som orsaker till att de valde att starta droganvändning-
en. Detta går i linje med Kristiansens (2000) forskningsresultat som visar på att det är vanli-
gast att narkotikamissbrukare börjar använda drogen under tonåren som en följd av nyfiken-
het, spänning och det faktum att kamrater använder narkotika. Även McIntosh & McKeganey 
(2001) beskriver att de i sin forskning funnit att nyfikenhet och grupptryck ofta kan vara fak-
torer till att ungdomar provar droger. Det grupptryck som ungdomar då upplever kommer 
dock inte i första hand från kamratgruppen utan finns främst som en känsla inuti individen. 
Våra intervjupersoner befann sig alla i en kontext där droger fanns närvarande. Genom ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv skulle detta kunna tolkas som att omgivningen och dess 
utformning tycks vara en avgörande faktor för det initiala prövandet av droger och någonting 
som med tiden kommer att forma den enskilde individen i en form som liknar den omgivande 
kontexten. Wetherell & Maybin (1998) gör en beskrivning av det socialkonstruktivistiska per-
spektivet där jaget, människan är i ständig förvandling och jaget aldrig kan sägas vara fullbor-
dat, utan ständigt återskapas i den kontext där individen befinner sig. Därmed finns inget 
egentligt subjekt. Allt är en del av helheten liksom helheten är en del av de enskilda delarna. 
Hur delarna formas blir då en fråga om hur det omgivande samhället formas i samklang med 
dessa delar. Våra fyra intervjupersoner kan utifrån detta sägas vara offer för omständigheter 
likväl som en bidragande orsak till omständigheter av negativ art för dem själva och det om-
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givande samhället. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt skulle det vara möjligt att tolka 
detta som att en annan miljö kunnat generera en annan tillvaro för våra intervjupersoner. Ut-
ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan känslor av skam, vrede, kärlek, avund, skuld 
eller glädje kopplas ihop med den uppfattning vi har om våra jag (Wetherell & Maybin, 1998) 
och utifrån ett socialkonstruktivistiskt/psykodynamiskt perspektiv skulle informanternas barn-
domsbilder kunna tolkas som att det hos dem på ett undermedvetet plan funnits känslor av 
skam, avund eller skuld som inte kunde komma till uttryck på annat sätt än genom drogerna. 
En av de informanter som själv uppfattar sin barndom som lycklig har dessutom som vuxen 
fått diagnosen ADHD (Attention-deficit-hyperactivity-disorder). Hon berättar under intervjun 
att hon under sin uppväxt känt en inneboende oro och rastlöshet. Forskning har visat på ett 
samband mellan psykisk ohälsa och problem med droger. (Fahlke, 2005) Personer med miss-
bruksproblem lider oftare av psykisk störning än personer utan missbruksproblem. En risk-
grupp med hög benägenhet för att utveckla ett missbruk är barn och ungdomar med ADHD. 
Att personer med ADHD löper större risk för att utveckla ett missbruk tros bero på att an-
vändningen av drogerna kan minska dessa personers inneboende oro. 
 
Tre av studiens fyra informanter har barn. Två av dem fick sina barn omhändertagna av myn-
digheterna. En valde att själv lämna bort sina barn då hon insåg att det liv hon levde inte ut-
gjorde en bra uppväxtmiljö för barnen. I dessa kvinnors liv innebar avsaknaden av barnen att 
missbruket eskalerade. Sett utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan tolkningen göras 
att en redan trasig och dålig självbild accentuerades av det faktum att de omyndigförklarades 
som mödrar. Utifrån detta perspektiv skulle intervjupersonernas upplevda vilsenhet i världen 
utan droger kunna tolkas som en effekt av att en kontext har bytts ut mot en annan. Fram till 
dess att den nya kontexten ersatt de internaliseringar vars grund utgjorts av drogen kommer 
denna vilsenhet att bestå. Att bli kvar i en kontext med minnen från ett förflutet som drog-
missbrukare skulle kunna tolkas som en riskfaktor i skapandet av en ny självbild. Samtliga 
informanter är idag engagerade i klientstyrda organisationer för tillfrisknande missbrukare. 
 
Psykodynamiskt perspektiv 
Tre av våra fyra informanter upplever sin uppväxt som god. Detta går emot den tidigare 
forskningen som visar på ett samband mellan otrygga uppväxtvillkor och ett framtida miss-
bruk. Fahlke (2005) menar att en ogynnsam uppväxtmiljö är en riskfaktor i samband med ut-
vecklingen av ett missbruk. Som exempel på ogynnsamt familjeklimat nämner Fahlke en då-
lig relation mellan föräldrar och barn, psykisk ohälsa, missbruk inom familjen. Utifrån den 
information som framkommit under intervjuerna kan tolkningen göras att informanternas re-
spektive uppväxtförhållanden med stor sannolikhet kan ha haft negativa konsekvenser för 
dem och därmed varit av betydelse för utvecklingen av narkotikaberoendet. De tre informan-
ter som minns sin uppväxt som god, förmedlade samtidigt med de goda minnena berättelser 
med inslag av ensamhet, utanförskap, mobbning och delvis otrygga hemförhållanden med 
frånvarande föräldrar och ett kringflackande liv. Utifrån det psykodynamiska perspektivet ses 
människans beteende och medvetande som styrt av omedvetna drivkrafter. I ett försök att för-
svara sig mot existensens smärta förvränger människan bilden av verkligheten, i syfte att göra 
det möjligt att uthärda livet. (Thomas, 1998) Sett utifrån detta perspektiv skulle en tolkning av 
utsagor om bra uppväxtförhållanden i samband med ett senare narkotikaberoende kunna tol-
kas som att individen varit tvungen att både inför sig själv och sin omgivning skapa en histo-
ria om sitt förflutna som kan accepteras av den egna personen och som ses som normal av den 
omgivande kontexten i vilken individen befinner sig. Drogen kan tolkas som ett medel för att 
förflytta sig från en tillvaro som av olika anledningar inte går att uthärda och som hotar indi-
videns existens. Det ökade missbruket i samband med omhändertagandet av barnen skulle 
också kunna tolkas som en flykt från en grym verklighet. Trulsson & Hedin skriver vidare att 
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barnen ofta är anledningen till att kvinnor väljer att avsluta sitt missbruk. För de tre kvinnor i 
studien som har barn var detta tydligt i åtminstone ett av fallen.  
 
I varje samhälle skapas och återskapas kontinuerligt normer om hur ett liv bör levas. (Payne, 
2002) Informanterna i studien har genom sitt drogberoende ställt sig utanför det samtida sam-
hället. I detta utanförskap ger informanterna uttalanden som visar att de själva antagit samhäl-
lets värderingar och normer. Detta samstämmer med den tidigare forskning som Byqvist 
(1997) presenterat där han sett tendenser till att kvinnor som hamnat i beroende i tidig ålder 
ofta visar tecken på att vara ovilliga att bryta mot samhällets normer. Informanterna i vår stu-
die beskriver i skilda uttalanden att de gjort stora ansträngningar för att upprätthålla socialt 
accepterbara liv genom att de visat upp en fasad av välskötta hem och en proper framtoning 
av sin person inför allmänhet och omgivning så långt detta var genomförbart. Thomas (1998) 
beskriver att utgångspunkten i psykodynamisk analys är tanken att beteende och medvetande 
styrs av det omedvetna som till största delen är otillgängligt för människan. Den uttalade och 
den outtalade beskrivningen av den subjektiva självuppfattningen kan därmed bli både tvety-
dig och svårtolkad då utsagorna ofta är både motsägande och föränderliga. Utifrån det outta-
lade i berättelserna kan tolkningen göras att dessa ansträngningar kan ha haft ytterligare syf-
ten. Skapandet av denna fasad kan tolkas som en internalisering av samhällets normer, värde-
ringar och bilder av hur livet bör levas. Upprätthållandet av denna fasad kan även tolkas som 
ett skydd mot accepterandet av den egna identiteten. Att de upprätthöll detta sken av re-
spektabilitet kan ses som omedvetna försök att inför sig själva och andra upprätthålla en falsk 
självbild.  
 
Den identitet som kvinnorna byggt upp under sin tid i beroende har inte enbart sin grund i det 
fysiska intagandet av drogen. Våra fyra informanter har alla uttryckt känslor av osäkerhet 
inför ett liv utan droger då de inte har någon stor erfarenhet av eller relation till världen utan-
för drogerna. Drogen kan utifrån ett psykodynamiskt perspektiv ses som en internaliserad ge-
neraliserad andre, en del av det egna jaget. Sättet på hur relationer till andra människor skapas 
och hur det egna jaget fungerar är inte längre självklart. Kvar blir en vilsenhet och vanmakt 
inför ett liv i en värld som är delvis ny, delvis bekant men som aldrig kan bli densamma utan 
drogernas inflytande. En tolkning av detta kan vara att drogen tagit en så stor plats i deras liv 
under så lång tid att det kan vara som att förlora en kär vän när den inte längre finns som hjälp 
och tröst i svåra stunder. Svensson (2007) 
 
Intervjupersonerna arbetar och umgås dagligen med människor som har erfarenheter och bak-
grunder jämförbara med deras egna. Att bryta sig loss från dessa omgivningar skulle utifrån 
ett psykodynamiskt perspektiv på sikt kunna innebära att det förflutna som dolts genom miss-
bruket blir tillgängligt för individen att bearbeta på ett medvetet plan. 
 
 
Upplevelseperspektiv 
Sett ur ett upplevelseperspektiv är kvinnorna alla autonoma individer med förmågan att själv 
reflektera över sina val och agera i enlighet med dessa. (Thomas, 1998) Med detta som grund 
blir en tolkning av deras agerande ett svar på existentiella frågeställningar rörande det person-
liga varandet i sig själva och i ett socialt liv. Trulsson & Hedin (2004) visar i tidigare forsk-
ning att drogen blir ett sätt att döva sorgen efter att barnen blivit omhändertagna. Detta kan 
utifrån ett upplevelseperspektiv tolkas som ett tecken på att vilja fly från ansvaret för sina 
handlingar. Att avsluta sitt missbruk för att få tillbaka barnen kan ses som ett medvetet val av 
en människa som insett att barnen utgör den största meningen i hennes liv. Negativa konse-
kvenser av drogbruket var det som med tiden kom att föra kvinnorna fram till beslutet att av-
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sluta sitt missbruk. Detta beslut kan liksom det tidigare valet att fortsätta med drogerna ses 
som ett medvetet val av en människa med förmåga till reflektion över sin egen tillvaro. Från 
att ha varit det viktigaste i kvinnornas liv fick nu drogen en annan ställning. Kvinnorna hittade 
en annan mening med livet. Utifrån ett upplevelseperspektiv kan drogen tolkas som det som 
under missbruket gav livet en mening. Ett uppbrott från en kontext där drogerna ständigt gör 
sig påminda skulle utifrån detta perspektiv kunna innebära en ökad förmåga till reflektion 
över det egna livet. Kanske finns det i det förträngda förflutna delar som skulle vara individen 
till gagn då hon fattar beslut rörande den egna personen i framtiden.  
 
Enligt Svensson (2007) är det vanligt att tillfrisknande missbrukare återfinns i engagemang 
omkring droger, drogbruk och missbruksvård då de ofta saknar utbildning eller erfarenheter 
som kan vara till nytta i ett arbetsliv. Det faktum att drogen rent fysiskt försvunnit ur deras liv 
har inte haft som effekt att de brutit sig ur den subkultur där de levt sina liv tidigare. Att ersät-
ta missbrukaridentiteten kan ses vara ett minst lika stort steg som att avsluta det fysiska bero-
endet.  
 
Kapitel 7: Slutdiskussion 
 

7.1 Sammanfattning av studiens resultat 
Denna studie har haft följande frågeställning: Hur beskriver och uppfattar ett mindre urval 
kvinnor sina upplevelser, tankar, känslor, erfarenheter med koppling till sitt narkotikaberoen-
de sett ur ett processperspektiv med fokus på vägen in i, under, samt vägen ut ur beroendet?  

Nedan följer en redovisning av de mest centrala resultaten i studien, följda av sammanfatt-
ningar av hur dessa ställer sig mot resultat som redovisats i tidigare forskning och till sist en 
sammanfattning av centrala resultat tolkade genom de valda perspektiven. 

 

Vägen in i beroende 

• Samtliga informanter provade drogen för första gången då de var i de lägre tonåren eller 
yngre. 

 

• Studiens informanter beskriver en nyfikenhet inför drogen och grupptryck som orsaker till 
att de provade droger. 

 

• Drogupplevelsen var positiv för dem alla i initialskedet. 
 

• För tre av studiens fyra informanter hade drogbruket ett snabbt förlopp mot beroende, där 
drogen blev central i deras liv.  

 
Samstämmighet med tidigare forskning 
Fahlke (2005), Kristiansen (2000) och McIntosh & McKeganey (2001)  beskriver alla i sina 
respektive forskningsresultat den vanligaste orsaken till att ungdomar prövar droger som en 
följd av just grupptryck och nyfikenhet. Jansson (2000) menar att flickors väg in i ett beroen-
de ofta sker inom en kortare tidsperiod än pojkar då flickors socialiseringsprocess ser annor-
lunda ut och de anses vara känsligare för missförhållanden i vänskaps- och/eller familjeförhål-
landen. 
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Livet i beroende 

• Tre av informanterna berättar öppet att de sålt narkotika. Två berättar om prostitution. 
 

• Alla fyra hade svårt att inse att drogbruket var ett problem. 
 

• Tre informanter hade under den första tiden i beroende ordnade hem, vilka senare förbyt-
tes i tillfälliga boendelösningar och hemlöshet. 

 

• De tre informanter som var mödrar fick sina barn omhändertagna eller lämnade själv bort 
dem. 

 

• Då barnen inte längre fanns i hemmen eskalerade mödrarnas droganvändande. 
 

• Samtliga informanter har velat undanhålla omvärlden sanningen om deras drogberoende. 
 

Samstämmighet med tidigare forskning 

Tidigare forskning av bl a Kristiansen (2000), Lalander (2001) framställer personer med ett 
narkotikamissbruk som att ofta komma i konflikt med samhället genom exempelvis kriminali-
tet och/eller prostitution. Av McIntosh & McKeganey´s (2001) studie framkommer att det 
ofta är svårt för en person att inse att de har ett beroende, och att jakten på nya drogupplevel-
ser får de beroende att fortsätta sitt drogmissbruk och i vissa fall använda mer och tyngre dro-
ger. I Kristiansens (2000) studie framkommer att relationer till anhöriga och vänner utanför 
missbruket påverkas negativt.  I de fall där barnen blir omhändertagna blir enligt Trulsson och 
Hedin (2004) drogen ett sätt att döva sorgen efter barnen.  

 

Vägen ut ur beroende och tiden därefter 

 

• Tre av fyra informanter kände att de inte längre orkade fortsätta livet i beroende. 
 

• Socialtjänst, kriminalvård och behandlingshem hade i en tre av de fyra fallen en roll i av-
slutandet. 

 

• För samtliga av informanterna var beslutet att avsluta livet i beroende en längre process. 
 

• Majoriteten av informanterna beskriver sorg och tomhet då drogen försvunnit ur deras liv. 
 

• Flera berättar att de genom sina liv i beroende har fått livserfarenheter de inte skulle vilja 
vara utan. 

 

• Att ha stöd från personer runt om kring sig berättar flera är en viktig ingrediens för ett 
fortsatt drogfritt liv. 
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• Samtliga informanter lever i nätverk innehållande personer med liknande bakgrund. 
 

• Flera av informanterna beskriver vikten av att ha en sysselsättning, ett arbete, som bety-
delsefullt för en fortsatt drogfrihet. 

 

Samstämmighet med tidigare forskning 

Att avsluta ett aktivt missbruk är ofta en långvarig process, och att i arbetet med att bibehålla 
drogfriheten har sociala stödnätverk en betydande roll. Detta beskrivs bland annat i studier 
gjorda av Svensson (2007), McIntosh & McKeganey (2001), Trulsson och Hedin (2004), He-
din (2002). Svensson (2007) skriver om drogen som en kärlekshistoria som avslutas i och med 
avslutandet av det aktiva drogintaget. Saknad över en kär vän är enligt honom en liknelse ge-
nom vilket avsaknaden av drogen kan beskrivas. 

 

Studiens centrala resultat tolkade utifrån valda perspektiv 

Studiens resultat har analyserats utifrån socialkonstruktivistiskt perspektiv, upplevelseper-
spektiv samt psykodynamiskt perspektiv. Utifrån dessa analysverktyg har vi tolkat intervju-
personernas livsberättelser i samband med missbruk enligt följande: 
 

Att våra intervjupersoner valde att pröva droger har vi utifrån ett socialkonstruktivistiskt per-
spektiv tolkat som en naturlig utveckling i deras liv eftersom drogerna ständigt var närvarande 
i deras omgivning. Drogen blev ett naturligt inslag i kvinnornas liv och utifrån ett psykody-
namiskt perspektiv har vi gjort tolkningen att drogen med tiden kom att bli en internaliserad 
del av kvinnornas person. Utifrån ett psykodynamiskt perspektiv har också tolkningen att 
missbruket fungerat som en flykt från en smärtsam eller mindre attraktiv verklighet gjorts. Vi 
har utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv tolkat användandet av drogen som ett sätt att 
lösa en spänning mellan olika deljag som kan existera inom en och samma individ samt sett 
drogen som en kanal för känslor som inte kunnat komma till uttryck utan drogen inflytande. 
Våra intervjupersoner har alla gjort medvetna val i samband med sitt missbruk och i samband 
med beslutet att avsluta sitt missbruk. Detta har vi tolkat utifrån upplevelseperspektiv som 
indikatorer på att kvinnorna är autonoma individer i stånd till egna beslut utifrån tidigare erfa-
renheter i livet. I de faser i livet där behovet av drogen av olika anledningar varit stort har 
valet om ett fortsatt missbruk fattats medan det i ett annat skede ledde till beslutet att avsluta 
missbruket. 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Fördelar 
Syftet med studien har varit att utifrån fyra kvinnors livsberättelser om sina liv på väg in i, 
under samt efter ett aktivt narkotikaberoende, nå ökad kunskap om hur en beroendesituation 
kan uppstå, fortlöpa och hur den sedan kan avslutas. För detta ändamål har valet av kvalitativ 
metod fungerat bra. De intervjuer som genomförts inom ramarna för studien har gett upphov 
till rika beskrivningar om intervjupersonernas liv. Intervjupersonerna har på ett öppet och 
ingående sätt berättat om och låtit oss ta del av sina livsberättelser. Till följd av de rika be-
skrivningarna som erhållits under intervjuerna är det möjligt att tala om en naturalistisk gene-
raliserbarhet (Larsson, 2005) då den tysta kunskapen i intervjupersonernas utsagor till viss del 
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kunnat lyftas upp och synliggöras i analysen. De rika beskrivningarna kan också anses gett 
upphov till en hög intern validitet. 
 
Nackdelar/begränsningar 
De personer som ingått i studien är samtliga kvinnor. För att kunna jämföra och lyfta fram 
flera och/eller andra detaljer och händelser som varit centrala och avgörande faktorer för både 
vägen in i, livet som beroende samt för det aktiva beroendets avslutande hade en studie där 
även män ingick kunna vara berikande. En annan väg som också hade gett möjlighet till för-
djupning samt en ökad validitet i studien hade kunnat vara att genom en kvantitativ undersök-
ning kunna jämföra och validera de svar som intervjupersonerna gett i de personliga intervju-
situationerna. Då vi under genomförandet av denna studie endast träffat intervjupersonerna 
vid ett intervjutillfälle vardera är det svårt att avgöra om den information vi tagit del av kan 
sägas relatera till intervjupersonernas omedvetna. Det har vid vissa tillfällen under intervjuer-
na varit svårt för intervjupersonerna att tala om delar av sina liv, då en erinran om vissa situa-
tioner kan ha varit alltför känsliga. Det är möjligt att detta gjort att information av intresse för 
studien fallit bort eller tolkats felaktigt. För att bättre kunna lyfta fram tolkningar från vad 
som kan anses vara intervjupersonernas omedvetna skulle flera intervjuer behöva göras med 
varje intervjuperson där liknande frågor och samtalsämnen tas upp. Detta hade kunnat möjlig-
göra att analyser av intervjupersonernas omedvetna kunnat göras på säkrare grunder samt 
även göra intervjupersonernas utsagor mera detaljrika vilket i sin tur hade kunnat möjliggöra 
en mera utvidgad helhetsanalys. När det gäller reliabiliteten är det möjligt att vår förförståelse 
kan ha inverkat på studiens resultat. En annan risk som också är ständigt är närvarande vid 
kvalitativa studier är att undersökaren själv utgör mätinstrumentet. (Larsson, 2005) Hade den-
na studie gjorts av någon annan hade resultaten kunna komma att tolkas på annorlunda sätt. 
Kanske hade andra beskrivningar kommit från intervjupersonerna beroende på andra relatio-
ner mellan de närvarande i intervjusituationen. Den insamlade empirin rör också sig till den 
största delen omkring intervjupersonernas förflutna. En risk som alltid finns när händelser, 
tankar och känslor ur det förflutna tas upp är att dessa kan ha ändrat karaktär hos berättaren 
under den tid som gått sedan dåtid var nutid. 
 
I arbetet med studien har vi använt oss av teoritriangulering i form av socialkonstruktivism, 
upplevelseperspektiv samt psykodynamiskt perspektiv. Vi anser att denna form av teoritri-
angulering fungerat bra i relation till frågeställning och syfte då de olika teoretiska analys-
verktygen hjälpt till att lyfta upp faktorer i intervjupersonernas berättelser som varit av rele-
vans för studien. Det är möjligt att andra val och andra kombinationer av analysverktyg skulle 
ha genererat ett annat resultat. Andra faktorer som kan ha påverkat studiens resultat är valet 
av tidigare forskning, intervjupersonerna samt valet av teman som i förväg valts ut inför ge-
nomförandet av studien och till stor del varit vägledande i arbetet. 
 
Valet av hermeneutisk/narrativ metod i relation till studiens syfte har fungerat bra då de bägge 
metoderna utgör redskap för en tolkande aktivitet. Även valet av processanalys i samband 
med analysen har visat sig fungerat väl då syftet varit att tolka en process i intervjupersoner-
nas liv. 
 
7.3 Förslag på fortsatt forskning 
Vår studie har gett oss insikter om hur processen omkring ett narkotikaberoendes tillblivelse 
och avslutande kan se ut. Studier med liknande utgångspunkter och mål skulle kunna ge flera 
värdefulla insikter. Framförallt skulle flera studier behöva göras där forskare och informant 
kunde mötas upprepade gånger för att under flera tillfällen återknyta till de behandlade ämne-
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na. En sådan studie skulle kunna resultera i mera nyanserade bilder och berättelser ur infor-
manternas liv och i detta möjliggöra en djupare analys. 
 
Under arbetet med denna rapport har vi även kommit att fundera omkring hur och i vilken 
omfattning tillfrisknade narkotikaberoende människor kommer vidare i livet. Vi har funnit 
många forskningsrapporter om aktiva missbrukare och om vägen mot ett drogfritt liv, men 
uppföljande studier av före detta narkomaner verkar inte ha fått lika stort utrymme i den 
forskning vi funnit.  
 
Undersökningar som följer informanter över en längre tid med uppföljningar som spänner 
över flera år, skulle även kunna bidra med nyttig information om hur ett liv kan te sig för en 
tillfrisknande narkotikaberoende. Djupare insikter om tillfrisknandes identitetsarbete, återin-
träde/försök till återinträde på arbetsmarknad och bostadsmarknad och vilken betydelse detta 
har för individens möjligheter till ett fortsatt drogfritt liv. Insikt skulle kunna nås om hur in-
satser, bemötande, möjlighet till arbete påverkar individen och skillnader eller likheter skulle 
kunna ses i ett längre perspektiv om uppföljande studier kunde kartlägga möjliga framtidsbil-
der för de tillfrisknande. 
 
Frågor som skulle kunna belysas i flera kvalitativa forskningsarbeten skulle kunna vara: 
 
• Har den beroendes bakgrund betydelse för i vilken utsträckning han/hon har möjlighet att 

ta sig ur en beroendesituation? 
 
• Vilket bemötande upplever en före detta narkotikaberoende att han/hon får vid återinträdet 

till samhället? 
 
• I vilken utsträckning har de tillfrisknande möjligheter att bli självförsörjande samhälls-

medborgare? 
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Bilaga 1 
 
Information i samband med intervju 
 
Hej! 
 
Vi heter Annette och Anita och vi går på socionomutbildningens allmänna program på Soci-
alhögskolan i Stockholm. Detta är vår sjunde och sista termin på utbildningen och det har 
blivit dags att skriva en C-uppsats. Uppsatsen vi ska skriva tänker vi ska handla om hur livet 
kan te sig för ett fåtal kvinnor före, under och efter ett aktivt missbruk av narkotika. 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad kunskap om hur livet kan se ut för enskilda indivi-
der med ett tidigare missbruk, utifrån ett livsloppsperspektiv, dvs. hur har dessa personers liv 
gestaltat sig före ingången i missbruk, under själva missbruket och hur livet ser ut efter avslu-
tat missbruk? Grunden för uppsatsen kommer att utgöras av intervjuer med fyra-fem kvinnor 
som idag är drogfria sedan minst ett halvår och deras berättelser om sina liv.  
 
Din berättelse och Din kunskap är mycket viktig för att vi ska kunna göra denna studie 
och på ett bra sätt kunna föra fram hur livet och omständigheter kan se ut för en person 
som hamnat i ett drogberoende. Därför vill vi höra Din historia under en intervju med 
Dig.  
 
Intervjun är frivillig och anonym. Du kan när som helst ångra dig eller avsluta intervjun. Du 
kan även låta bli att svara på någon fråga som Du tycker är obekväm för Dig och vi fortsätter 
då med nästa fråga. 
 
Intervjuerna kommer att ta mellan en till en och en halv timme och äga rum på lämplig plats 
efter överenskommelse. Både Annette och Anita kommer att närvara under intervjuerna och 
bandspelare kommer att användas för att spela in samtalet. Bandspelaren används för att vi 
senare ska kunna skriva ner vad som sagts utan missuppfattningar och felaktigheter. Samtalet 
kommer sedan att analyseras och redovisas i vår uppsats i några citat uppdelat under olika 
teman. Citaten kommer att redovisas anonymt för att inte röja någons identitet. I de fall där 
platser eller liknande nämns kommer dessa att ändras för att det inte ska kunna gå att spåra 
vem som sagt vad. Efter uppsatsens slutförande kommer banden med intervjuerna att förstö-
ras. Utöver Annette och Anita är det möjligt att även vår handledare under uppsatsen kommer 
få viss tillgång till intervjumaterialet i skriven form under vårt arbete med att sammanställa 
uppsatsen. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Annette Eriksson och Anita Nyhlén

 



 

Bilaga 2 
 

INTERVJUGUIDE 

 
Beskrivning av livet före drogerna 

 
• Kan du berätta lite grand om dig själv? Ålder, familj, var du ”kommer ifrån” mm 

• Vilka relationer fanns i ditt liv innan beroendet? Hur såg dessa relationer ut, hur tänkte 
du, kände du inför dessa? 

• Hur såg din relation till föräldrar, andra vuxna, syskon och kamrater ut under uppväx-
ten? Trygg/otrygg, viktig/oviktig etc 

• Hur såg de sociala och ekonomiska förhållandena ut i familjen? 
• Hur klarade du dig i skolan? Umgicks du med klasskamrater? 
• Vad gjorde du på fritiden? Hade du många vänner? Nära eller ytliga bekanta? 
• Har du barn? Om ja, innan, under eller efter missbruket? Hur känner du inför det? 

 
• Fanns droger/droganvändning i din omgivning under din uppväxt, och i så fall hur 

såg det ut? 
• Fanns missbruk hos någon eller några i din familj? Hur kände du inför detta? Hur upp-

levde du att detta påverkade synen på den personen som missbrukade, inom familjen? 
Blev personen utstött, ignorerad, uppmärksammad, fick stöd etc.? 

 
• Hur uppfattade du att omgivningen såg på dig före missbrukstiden? 

• Kände du att det var viktigt hur folk uppfattade dig? Varför/varför inte? 
• Om du skulle jämföra de personer som du umgicks med innan du gick in i missbruket 

med de personer som du umgicks med under pågående missbruk. Fanns skillnader? På 
vilket sätt?  

 
• Hur uppfattade du dig själv före drogerna? Vem var du?  

• Hade du ett bra självförtroende? Varför/varför inte? 
• Kände du att du var som alla andra eller kände du att du ”stack ut” och inte passade 

in? På vilket sätt upplevde du att du ”stack ut”? 
 

Beskrivning av vägen in i beroendet 

 
• Hur såg ditt liv ut då du startade att använda droger? 

• Kommer du ihåg första gången du prövade droger? Vilken typ av situation var det? 
Vad hände? Var du ensam eller i sällskap med någon/några? Blev du bjuden? Vad tror 
du var orsaken till att du valde att pröva droger? 

• Minns du om det var en viss situation eller händelse som var en bidragande orsak till 
att du tog steget att börja använda droger? Vad i den situationen var det som påverka-
de dig i den riktningen? Vilka känslor hade du under denna period? 

• Vilka relationer såg du som betydelsefulla under denna tid och på vilket sätt var de be-
tydelsefulla? 

• Hur upplevde du mötet med narkotikan? 
• Hur gammal var du då du började använda narkotika? 
• Vilken betydelse hade narkotikan för dig?  

 



 

• Hur tänkte du? Vad kände du då du använde? Vad blev annorlunda då du använde? 
• Minns du vad du kände eller tänkte under denna period i början? Spänning, nyfiken-

het, en känsla av tillhörighet etc. Vad var det som gav denna känsla? 
• Minns du vad du tänkte om dig själv? Kände? Vem blev du? 
• Hade du tankar om vad familj, vänner och andra skulle tänka tycka om ditt drogan-

vändande? Visste de om det?  
 

Beskrivning av livet som narkotikamissbrukare 

 
• Kan du berätta om hur det gick till när du började inse att droganvändandet hade 

blivit ett problem? 
• Hur förstod du att narkotikaanvändningen blivit ett beroende? Hur kände du inför det-

ta? 
• Var du medveten om negativa effekter av bruket/missbruket, och spelade de i så fall 

någon roll för dig? Hur kände du inför det? 
• Hur påverkade missbruket livet? Hur tänkte du? Vad kände du då du använde?  
• Kände du att drogerna ändrade dig som person? Kunde du vara den du ville vara bättre 

med drogerna än utan? Hur upplevde du i så fall skillnaden? 
• Vilken betydelse fick andra problem hos dig när du missbrukade? Varför? Hur kände 

du skillnaden med eller utan droger? 
• Vilka typer av narkotika använde du? 
• Hur fick du pengar till att underhålla ditt missbruk? Hur försörjde du dig? Hur kände 

du inför ”valet” försörjningssätt? Varför? Fanns det andra i missbrukarkretsen som 
försörjde sig på samma sätt? Hur såg du på/kände inför dessa personer? 

 
• Hur påverkade missbruket relationer till personer som stod utanför missbrukslivet? 

Och hur såg dessa relationer ut? 
• Vad kände, tänkte du om världen runt omkring din egen? 
• Kände du att världen utanför missbrukarkretsen hade någon påverkan på dig som per-

son eller på ditt liv? Kändes detta positivt eller negativt? 
• Vilka relationer upplevde du vara betydelsefulla i beroendet och på vilket sätt var de 

betydelsefulla? Fanns det motstridiga känslor i dessa relationer?( Var de ett måste för 
att få tag på drogerna och därför bra men annars dåliga etc.) Hur påverkades relatio-
nerna då du var påtänd respektive ej påtänd? 

•  
 

Beskrivning av uppbrottet från narkotikan 

 
• Kan du berätta lite om vad som kom dig att bestämma dig för att lämna missbruks-

livet? 
• Hade du försökt sluta någon gång tidigare, och i så fall hur upplevde du skillnaden 

denna gång? 
• Hur kände du inför ditt missbruk då du tog beslutet att sluta? Berätta lite om vilka tan-

kar och erfarenheter som var viktiga i ditt beslut. Fanns det en känsla av att du hade 
”knarkat färdigt” eller en insikt om att det var antingen att sluta eller att dö som var al-
ternativen? 

• Hur länge var du aktivt beroende eller använde droger? Hur länge har du varit drogfri? 
 

 



 

 
• Fanns relationer till andra personer som påverkade dig i ditt beslut att bryta dig loss 

från beroendet och på vilket sätt var de viktiga? 
• Påverkades dina relationer till personer som du haft kontakt med under missbruket? 

Hur? Vad kände du inför det? 
• Hur tänkte, kände du inför de personer i din omgivning som fortsatte vara aktivt bru-

kande/missbrukande? 
• Vad var viktigt för att inte återuppta missbruket? Fanns känslan av att vara tvungen att 

undvika vissa platser, människor? Hur känner du inför detta idag? Om ja, undviker du 
fortfarande dessa platser? 

• Var familj och/eller anhöriga en viktig del i beslutet att lämna missbruket? Vänner se-
dan innan missbruket? Vänner/personer som kommit in i ditt liv under pågående miss-
bruk och som själva inte missbrukat? På vilket sätt har dessa relationer varit viktiga 
för dig? 

 
• Upplevde du att stöd fanns runt omkring dig för att avsluta droganvändningen?  

• Förändrades synen på dig från familj, vänner (utanför missbrukarkretsen) och/eller 
från samhället? Var denna förändring viktig för dig, en drivkraft? På vilket sätt? 

 
 

Beskrivning av livet som tillfrisknande 

 
• Kan du berätta lite om hur ditt liv såg ut då du just avslutat det aktiva missbru-

ket? 
• Vem blev du? Hur tänkte du, kände du? 
• Vilka relationer var viktiga under denna period och på vilket sätt var de viktiga? 

Vad kände du för de personer som fanns i ditt liv under denna period? 
• Hur såg din boendesituation ut? Hur försörjde du dig? Hur kände du inför det? 
• Vad kände du inför ett liv utan droger? 
• Vad kände, tänkte du om din person när du hade slutat med drogerna? Vem var 

du? 
 
 

• Vad kändes svårt eller mest svårt och hur lyckades du förhålla dig till dessa svå-
righeter? 
• Blev du en annan när drogerna inte längre fanns med i ditt liv? Kände du svårighe-

ter att vara den du ville vara i den nya situationen? 
• Vad anser du var viktigt för att du skulle kunna etablera ett liv utanför missbruks-

livet? 
• När började du känna dig trygg i förhållande till beslutet att inte återvända till nar-

kotikan och hur kom du fram till det? Vilka tankar och känslor fanns hos dig under 
denna tid? 

 
• Hur ser din familjesituation ut idag? Dina sociala relationer i övrigt? 

 
• Hur ser du på dig själv idag? 
• Kunde du återknyta band till vänner från före missbrukstiden?  

 



 

• Hur upplever du din umgängeskrets idag efter avslutat missbruk? Är det personer 
som du umgicks med innan missbruket, under missbruket eller har du träffat dem 
under avslutandet av missbruket (behandling) eller efter att du slutat helt? Vilken 
inverkan tror du dessa personer har på ditt liv idag? Hur känner du inför det? Vil-
ken inverkan tror du att du har på dessa människor? På vilket sätt känner du att du 
gör skillnad i deras liv, på vilket sätt känner du att de gör en skillnad i ditt liv? Hur 
känner du inför tanken på att dessa människor skulle försvinna ur ditt liv? Känner 
du att detta är relationer som kommer hålla under resten av livet eller att det är nå-
gonting tillfälligt? Hur kommer det sig att du känner så? 

• Känner du att du har personer i din omgivning som du kan lita på? Tror du att per-
sonerna i din omgivning känner att de kan lita på dig?  

• Vad känner du inför de personer du umgås med idag? Trygghet, gemensamt förflu-
tet etc.? 

• Känner du att dina vänner finns där för dig även när det är svårt? Vad innebär en 
svår situation för dig, hur skulle du ta dig ur den? 

• Om du skulle hamna i en svår situation, vart skulle du först vända dig? Varför? 
• Känner människor i din omgivning till din bakgrund?Hur känner du inför dina ar-

betskamrater och din arbetssituation? Känner du att du hör hemma där eller känner 
du att du är annorlunda? På vilket sätt? Känner dina arbetskamrater till ditt förflut-
na? Alla, vissa eller ingen? Hur kommer det sig? 

 
• Hur ser du på ditt liv idag? 

• Vad anser du är viktigt för dig? 
• Hur tänker, känner du idag om din tid i missbruket? Vilka erfarenheter har du tagit 

med dig och hur känner du att de är viktiga i ditt liv som det ser ut idag? 
• Vilket förhållande har du idag till alkohol och andra droger? Vilket förhållnings-

sätt till alkohol och droger upplever du som dominerande i din omgivande um-
gängeskrets? 

 
• Hur ser du på sig själv och dina möjligheter i det ”vanliga samhället”? 

• Känner du att synen på dig från omgivningen ändrats i takt med att du tillfrisknat, 
eller finns en känsla av att ha fått en stämpel på sig som missbrukare som inte ver-
kar försvinna? Känslor inför detta? 

• Har du före, under eller efter missbruket haft kontakt med olika typer av myndig-
heter? Vilka? Hur har du upplevt kontakten med dessa under de olika skeendena? 
Har det ”hjälpt eller stjälpt” eller både och? 

• Avslutande fråga 
• Om du ser tillbaka i ditt liv, på hur drogerna kom in i ditt liv och varför de fick dig 

att fortsätta, att hamna i ett beroende kan du då förstå dig själv, dina tankar och 
känslor? Kan du förstå vad det var som fick dig att leva i beroendet?  

 
• Hur kommer det sig att du ställde upp på denna intervju? 
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