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ABSTRACT 
The purpose with this studie was to examine how individuals with experience of a long-term 

drugabuse describe their transformationprocess, and if this process has contributed to a 

change in their selfdescription. The studie was delimit to examine the transformationprocess, 

not in relation to what sort of abuse the informants had, or in relation to gender. The studie 

anwered questions concerning motivation to stop abusing, how the informants started the 

drugcareer, and how life as an abuser is described. In the studie qualitative method was used, 

five semi-structured interviewes were made with individuals who had a long-term addiction in 

the past. Symbolic Interactionism was the theoretical frame of referense that was used for 

analyse. Results showed that the description of the turningpoint either was as one specific 

event, or like a process connected to kumulative treatement experiences, and to other 

experienses described as positive. Results has also shown that the transformationprocess 

requiers time, and that it takes place both as a socialisation process and as an inner personal 

develpment. Important factors that affected the development was the relation to other human 

beeings, to have an onest relation to oneself, to participate in fellowships,  personal sucess, to 

achieve a positive change in the view of themselves. 

Nyckelord:  vändpunkt, förändringsprocess, missbruk 

Keyworsd: Turning-point, transformationprocess, drug-abuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack till de fem personer som deltagit intervjuerna och så generöst berättat om sina 

erfarenheter och till dem som förmedlat kontakterna. Vi vill även tacka Miniteatern som låtit 

oss använda sina lokaler för vårt arbete. Sist men inte minst tackar vi Kajsa Billinger som 

varit vår handledare.   

 

 

 

”Olika människor strävar efter lycka på olika sätt och med olika medel och skapar därigenom 

olika levnadssätt och regeringsformer för sig själva.”    

                         Aristoteles 
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INLEDNING 
Varje år dör ungefär 480 människor på grund av alkohol- eller narkotikaförgiftning i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2008).  

En omfattande studie har år 2003 gjorts i Stockholms län, där syftet var att studera svensk 

vård för drog – och alkoholproblem. Fokus låg på behandling i socialtjänstens och i 

landstingets regi. 

I projektet ingick en enkätundersökning som riktade sig till socialtjänstens personal. Det 

framgick att en större del av personalens syn på vilka grupper som borde prioriteras, var att 

det var gruppen ”ungdomar”, ”missbrukare med barn” och ”motiverade missbrukare”, som 

bör prioriteras,  och också utgör de grupper som prioriteras i dagsläget (Palm, 2003). Till 

grupper som kom långt ner på prioriteringslistan hörde: ”tunga missbrukare”, ”personer som 

missbrukat länge”, och ”invandrare”. Uppfattningen var också att dessa grupper inte heller 

prioriteras i dagsläget (Ibid.). 

Detta innebär alltså att de mest utsatta inte prioriteras, och i studien förs ett resonemang 

omkring att det går att se en sådan trend även utanför Sveriges gränser. Palm (2003) refererar 

till Järvinen (2002) som enligt henne påpekar att det i Danmark blivit vanligt att mer rikta 

hjälp mot de individer som anses vara motiverade. Enligt Palm (2003) anser Järvinen att 

motivation, och motivationsnivån är något som kan ändras från en dag till en annan, och det 

är därför inte lämpligt att klientens motivation skall ligga till grund för beslut om att ge vård 

(Ibid.) 

Det framgick också av resultatet att socialsekreterarna i hög utsträckning tyckte att en 

förutsättning för att behandling skall fungera är att klienten själv vill bli behandlad. 

Motivation och vilja är två begrepp som hänger ihop. 

Motivation skulle då kunna ses som en viktig aspekt både som förutsättning för att 

behandlingen skall fungera, men uppenbarligen också som en förutsättning för att 

överhuvudtaget få behandling 

I sin forskning kring alkoholberoende har Blomqvist (2007) kommit fram till att 

behandlingens roll är generellt väldigt begränsad vad gäller att det ska bli varaktigt förändring 

på individens dryckesvanor.  

Kan det vara så att individer som trots svårigheter lyckats med att ta sig ur ett tungt missbruk, 

på något sätt fått fatt i viljan och motivationen?  

Enligt Koski-Jännes (1998) skulle det inom beroendevården behöva tas mer hänsyn till 

personlig identitet och egen värde. 

Berglund (2004) betonar att det är viktigt att inte enbart söka i orsaker till problem, utan även 

rikta forskningen mot de individer som har lyckats att förändra sin livssituation. Detta för att 

få mer kunskap om vad som haft betydelse för att de har lyckats. 

Därför är det angeläget att ta del av unika berättelser från personer som lämnat ett liv som 

missbrukare bakom sig.  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att undersöka hur personer med erfarenhet av ett långvarigt 

missbruk i dag beskriver sitt liv i missbruket. Hur de beskriver sin förändringsprocess och vad 

som utgjorde en vändpunkt, och om denna förändring eventuellt har påverkat deras syn på sig 

själva.   

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 - Hur beskrivs omständigheterna kring ingången i missbruket, och livet som aktiv 

missbrukare? 

- Varifrån kom motivation till att sluta med missbruket? 

- Vilka faktorer har haft en avgörande betydelse för dem för att lyckas med förändring? 

- Hur beskriver de sig själva under de olika perioder i sina liv? 
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Avgränsning 
Begreppet identitet är så mångfasetterat att det skulle ha krävts mer tid att sätta sig in i de 

teorierna som förklarar identitetsbyggande för att sedan kunna lägga tyngdpunkten i denna 

uppsats på identitetsförändring. I uppsatsen väljs istället att redovisa intervjupersonernas 

beskrivning av sig själva under olika tidsperioder.  

 

Vi har intervjuat fem personer varav en har haft enbart alkoholmissbruk och övriga haft 

drogmissbruk. För att kunna klargöra om det finns skillnader i berättelser som kan relateras 

till missbrukets art skulle det behöva göras fler intervjuer med personer som har 

alkoholmissbruk bakom sig. Dessutom är fokus för denna studie framförallt 

förändringsprocesser och därför har inte missbruket i sig fått så stort utrymme. För att kunna 

jämföra män och kvinnors förändringsprocesser och reda ut om det finns karakteristiska 

skillnader i berättelser som kan relateras till kön, skulle det ha behövts flera kvinnliga 

intervjupersoner.  

 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 

Vändpunkt 
Vändpunkten definieras som en punkt som inträffar i missbrukarens karriär när han börjar 

ifrågasätta sitt liv (Byqvist, 1987). I denna studie har vi valt att definiera vändpunkten som en 

händelse som leder till ett beslut om förändring 

 

Missbruk 
Det råder ingen enighet om  hur missbruk och beroende skall definieras (Blomqvist, 1999). 

Det finns flera definitioner. Vi väljer att utgå från följande definition. 

DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition) är ett 

diagnossystem som beskriver missbruk och beroende på följande sätt (Fass, 2008).  

Missbruk, minst 1 av följande påståenden gälla under en och samma 12-månadersperiod: 

 

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

sina skyldigheter i hemmet, skolan eller arbetet. 2) Att ha upprepat bruket i situationer där det 

medför stora risker för fysisk skada, t ex rattfylla. 3) Att vid upprepade tillfällen ha haft 

problem med rättvisan, t ex polisen, på grund av droger. 4) Att ha fortsatt med drogbruket 

trots att det givit upphov till återkommande sociala problem på grund av drogeffekterna. 5) 

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

 

Beroende, minst 3 av följande situationer ska gälla under en och samma 12-månadersperiod. 

 

1) Det sker en tillvänjning (toleransutveckling), med antingen behov av en påtagligt 

ökande mängd för att få effekt eller minskad effekt vid ett fortsatt bruk. 2) Det uppstår 

typiska abstinenssymtom eller att bruket fortsätter för att undvika sådana symtom. 3) 

Drogen används i större mängd eller under längre tid än man tänkt sig från början. 4) 

Man har ständigt en önskan att minska intaget. 5) Drogbruket ägnas mycket tid. 6) 

Drogbruket påverkar viktiga sociala aktiviteter. 7) Drogbruket fortsätter trots kunskap 

om skadeeffekterna. 

Utifrån intervjupersonernas utsagor kan det konstateras att de beskrivna definitionerna 

beskriver den situationen som de levde i under tiden som missbrukare. Berättelserna visar 
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att nästan samtliga av de återgivna kriterierna är uppfyllda. Därför skulle 

intervjupersonernas missbruk och beroende kunna beskrivas som tungt.  

 

 

 

När vi i resultatredovisning skriver ”missbruk” avser vi både alkohol och narkotikamissbruk. 

Med ”drogmissbruk” avses enbart narkotikamissbruk. 

 

Jaget och identitet 
För att få svar på vad som hänt med intervjupersonernas bild av sig själva har vi ställt frågor 

om deras syn på sig själva under de olika tidpunkterna i deras liv som de har återgett. I syfte 

att sätta berättelserna i ett sammanhang utgår vi ifrån följande synsätt.  

 

Jaget  

Som framgår under rubriken teoretiskt perspektiv, ses jaget inom symbolisk interaktionism 

som att det är en process i ständig förändring. Det finns enligt teorin en uppsättning Jag hos 

varje individ (Trost&Levin,2004). 

 

Identitet 

Det finns olika teorier kring identitetsskapande. För att söka förstå eventuella förändringar i 

intervjupersonernas beskrivningar av sig själva, utgår vi också från Rom Harrés teori som 

Koski-Jännes (2002) använder sig av i sin studie. Enligt Koski-Jännes (2002) anser Harré att 

det finns två centrala former av identitetsskapande. Den ena utgörs av skapandet av en social 

identitet, vilken säkerställer en värdig position bland andra människor. Den andra innebär ett 

sökande och definierande av varje människas egen unika personliga identitet.  

 

NA – Anonyma narkomaner 

 

NA är en självhjälpsrörelse för dem som har problem med narkotika. Den har som 

utgångspunkt ett 12-steg program. De har regelbundna gruppmöten och tanken är att 

gemenskapen där människor med samma problematik men olika lång tid som drogfria kan ge 

stöd åt varandra (Anonyma Narkomaner, 2008). 

 

TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel redovisas delar av resultat som forskningen på det aktuella området visat. 

Det handlar om studier rörande olika typer av beroende, och vägar ut ur dessa. 

Studierna behandlar också på olika sätt identitetsskapandets betydelse i sammanhanget. 

Den vanligaste formen av beroende har utgjorts av narkotika, men vissa studier 

behandlar också andra former av beroenden. Blomqvist studie (2007) rör enbart 

alkoholmissbruk. Koski-Jännes (1998) har i sin studie utgått ifrån olika typer av 

beroenden.  

Den vanligaste forskningsmetoden har varit kvalitativ, men det har också varit fråga om 

triangulering (Larsson, 2005). Den vanligast använda teoretiska referensramen är 

socialpsykologisk. Vi har valt att presentera detta kapitel under olika teman, varav 

flertalet är desamma som resultatet redovisas under. 

 

Ingången i missbruket 
Enligt Stevens (1998) finns det forskningsresultat där drogmissbruk förklaras utifrån 

individens vilja att uppnå något inte bara i en social situation utan också i individens inre 

privata värld. Att individen vill uppleva att klyftan mellan bilder av hur hon vill vara och hur 
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hon egentligen var minskade vid användning av droger. Enligt Kristiansen (1999) beskrivs 

ingången i missbruket som ett testande, och ett identitetssökande, att bli del i en grupp. Inte i 

första hand en önskan om att uppleva ett annat tillstånd. 

Lindberg (1998) gjorde en studie kring individers karriärer in i, i och ut ur missbruket. Vad 

han kom fram till är att dåligt uppväxtförhållande kan leda till att individer känner sig 

otrygga, skuld- och skambelagda. Dessa känslor påverkar hur de ser på sig själv och att 

individer känner att de inte hör hemma i situationer som för andra upplevs som vardagliga. 

Känslan av att inte duga är också vanligt hos dessa individer (Ibid.). Relationer och sociala 

band till föräldrar och andra viktiga människor kring ungdomen försvagas eftersom känslor av 

underlägsenhet och skam har bidragit till att ungdomen drar sig bort från dessa och söker sig 

istället till andra grupper. Grupper där de upplever att de bättre passar in och där deras 

identitet accepteras. Lindbergs (1998) studie visar dock att karriärer in i missbruk ser olika ut.  

Problem med uppväxt eller det sociala nätverket räcker inte som förklaring till ingång in i 

missbruket. Det finns de som söker sig till droger för att få spänning, vill göra uppror mot 

vuxen världen eller är bara nyfikna (ibid.). Dock framgår det att sambandet mellan uppväxt 

och missbruk inte ses som entydigt. Kristiansen (1999) refererar till en rad undersökningar 

som visat på barn som vuxit upp under socialt sett svåra förhållanden utan att utveckla en 

destruktiv livsstil. 

 

Nakken (1999) hävdar att den egentliga starten på själva missbruket sker då ”…individen 

upprepar sitt sökande efter den illusoriska lindringen för att undvika obehagliga känslor eller 

situationer.”  ” Här upphör naturliga relationer.” (Nakken 1999, s.31) Han beskriver missbruk 

som en förnekelseprocess där jaget förnekas såväl som verkligheten. I processen växer sig 

missbrukarpersonligheten större och jaget förminskas. Missbrukarpersonligheten söker 

relation med objekt och handlingar i stället för relation med sig själv och andra, förklarar han. 

Objekt förklaras som själva drogen, handlingen när exempelvis alkoholisten dricker alkohol. 

 

Beskrivningar av tillfrisknande/att gå vidare och leva ett ”normalt” liv 

Enligt Blomqvist studie rörande alkoholmissbruk som genomfört 2007, finns det många olika 

vägar ut ur alkoholmissbruk. Alkoholmissbruket kan också se olika ut. 

Det har visat sig i den del av studien som rör riskkonsumenter av alkohol, att de inom gruppen 

skiljer sig påtagligt från varandra, och att förändringsmönstren inom gruppen individuellt sett 

är av varierande karaktär. 

Den undersökta gruppen består dels av människor som har haft ett alkoholberoende som varit 

långvarit och som inneburit allvarliga konsekvenser både för hälsan och psykosocialt sett. 

Den består också av individer som under en bestämd period i sitt liv riskkonsumerat alkohol 

till exempel under studieåren. Dessa senast nämnda individer har sedan utan större problem 

dragit ner på konsumtionen. När det gäller att på ett varaktigt sätt förändra alkoholvanor som 

är problematiska för individen, har Blomqvist (2007) kommit fram till att den professionella 

behandlingen spelar en begränsad roll. Detta generellt sett. Enligt Blomqvist (2007) fungerar 

ibland behandlingen på ett oväntat sätt. Därför kan det vara svårt att veta vilka faktorer eller 

orsaker som gjort att behandlingen fungerat (Ibid.). 

Enligt Blomqvist (2007) är det så att en majoritet av de individer som förändrat sin 

problematiska alkoholkonsumtion har gjort detta på egen hand. Detta anser han visar på att 

det finns ett behov av att göra det möjligt att underlätta denna typ av ”självläkning” (Ibid.).  

Samtidigt framgår det att Blomqvist anser att behandlingens roll ökar i relation till graden av 

missbruk. Ju grövre missbruk dess mer ökar rollen. Han visar också på att faktorer som 

påverkar möjligheten att ta sig ur ett avancerat beroende är ekonomisk situation, arbete, 

familjen, sociala nätverk. Han skriver att det kan vara så att vårderfarenheter av kumulerad art 
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kan skapa fördelaktigare villkor för förändring, även hos de individer som har uppfattningen 

att de förändrat sitt liv på egen hand (Ibid.). 

 

Faktorer som varit av vikt för ett påbörjande av förändring 
Enligt forskningen har följande omständigheter har haft en stark inverkan i de situationer, där 

personer med ett missbruk kommit till en punkt då de varit beredda att förändra sina liv.  

Det har varit viktigt  

- att bli medveten om negativa konsekvenser av missbruket,  

- att vara med om en ”nå botten ”-erfarenhet. Detta kan innebära att man har haft en 

upplevelse som varit starkt skrämmande, såsom en ”näradöden” upplevelse. 

- Erkännande av missbruket och bestämma sig för att söka hjälp. 

- Ta chansen då en möjlighet att sluta uppstått som till exempel att slå vad med någon. 

- Självförtroendet blev starkare. 

-Stark existensiell upplevelse ex barn fött, religiös upplevelse, eller att en inre konflikt löst 

upp sig. (Koski-Jännes, 1998; Kristiansen, 1999). 

 

Gemensamt är att de ovan nämnda omständigheterna har föregåtts av en känsla eller 

upplevelse av att vara trött på livsstilen, eller av en upplevd oro kring sitt liv. Det kan också 

ha rört sig om religiositet. Livssituationen har förändrats så att missbrukarlivet inte längre 

passar in. Livssituationen har också förändrats så att livet innehåller något som är mer 

meningsfullt än det förra livet och inger hopp (Koski-Jännes, 1998; Kristiansen, 1999). 

 

Förändring skulle behöva ses som en process där individer får nya utmaningar och nya sätt att 

se på livet. Intervjupersonerna upplevde att det är svårare och mer krävande att få det nya livet 

att fungera än att vilja förändra sitt liv (Ibid.).  

Att leva ett ”normalt liv” kunde betyda att de blev tvungna att ta itu med problem som hade 

lett till beroende.  Faktorer som påverkade att de lyckades göra sig fria från beroende och gå 

vidare, var självkontroll, professionell hjälp, nytt sätt att tänka, självhjälpgrupper och religion 

(Koski-Jännes, 1998; Kristiansen, 1999; Nakken 1996). 

 

Begreppet identitet och dess förhållande till missbruk 

Kristiansen (1999) utgår ifrån ett socialpsykologiskt perspektiv och utifrån symbolisk 

interaktionistisk teori i sin avhandling. Han betonar den sociala omgivningen och samhällets 

omgivning som betydelsefull för identitetsuppfattningen, och hur identitetsuppfattningen ger 

mening åt individens handlingar. För Kristiansen innebär identitetsuppfattning bilden en 

individ har av sig själv ur tre tidsperspektiv. Förflutet, nutid och framtid.  

 

Koski-Jännes (2002) har även gjort en studie om långsiktiga förändringar i identiteten hos 

personer som har klarat av att upphöra med beroenderelaterade beteenden. Som teoretisk 

referensram för sitt arbete, använder hon sig av Harrés teori kring identiteten. 

Harré anser enligt Koski-Jännes (2002), att det finns två centrala former av 

identitetsskapande. Den ena utgörs av skapandet av en social identitet, vilken säkerställer en 

värdig position bland andra människor. Den andra innebär ett sökande och definierande av 

individens egen unika personliga identitet.  

 

I Koski-Jännes (2002) studie visar resultatet att både ett socialt och personligt 

”identitetsbyggande” kan komma att aktiveras i samband med upphörandet med ett 

drogberoende. Det har visat sig att möjligheten att få delta i samhället, att bli en värdig 

medlem i samhället eller en (moralisk) gemenskap såsom självhjälpsgrupper eller religiös 

rörelse är av stor vikt i vissa fall (Koski-Jännes, 2002). 
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I samma studie beskrivs hur det för vissa individer varit viktigt att använda sitt förflutna till 

att berätta, och föreläsa om det. Detta i syfte att hjälpa andra, med också i syfte att så att säga 

”förbättra” sin sociala identitet och möjliggöra ett återinträdande i samhället. (ibid.). 

Resultatet av Koski-Jännes, (2002) studie visar också på betydelsen av att hitta ett ärligt och 

äkta sätt för att ”vara” i den här världen. Ett sätt som passar individen själv oavsett vilka 

förväntningar som upplevs komma från omvärlden. Koski-Jännes (2002) beskriver ett fall där 

en person i samband med sin förändringsprocess ”slöt fred” med sig själv och uppnådde en ny 

känsla av självacceptans. För denna person låg fokus under förändringen på hennes inre liv 

(Ibid.). Utifrån studiens resultat skriver Koski-Jännes att det skulle kunna ses som att behovet 

att ta en värdig plats i samhället är vanligast bland män i denna situation och att tyngdpunkten 

på den inre processen ”The need to find ones voice” (Ibid. s. 201.) är vanligare bland 

kvinnorna i sammanhanget. 

 

Nakken (1996) betonar att genom att acceptera det som han kallar ”missbrukarpersonlighet ”, 

och genom att ta ansvar för det faktum att man ”har” den, kan ett tillfrisknande påbörjas. 

Betydelsen av mänskliga relationer för tillfrisknandet behandlas i stort sett genomgående i 

forskningslitteraturen. Det handlar mycket om att gå från ett liv där allt fokus legat på 

missbruket till att vända sig utåt mot familj, vänner och samhälle. (Hilte, 1996; Koski-Jännes, 

1998; Kristansen, 1999).  Dock skiljer sig Koski-Jännes studie från 2002 delvis från de övriga 

studier något på denna punkt. Hon lyfter visserligen fram omgivningens betydelse, men pekar 

även på att den inre ”personliga identiteten” och dess uppbyggnad är viktig under en 

förändringsprocess (Ibid.). 

 

Det framgår att missbrukarbeteendet innebär att anhöriga och vänner behandlats respektlöst, 

missbrukaren har levt i ett ständigt ljugande både mot sig själv och mot omgivningen 

(Kristiansen, 1999). 

Tillfrisknande beskrivs av Nakken (1996) som en process som innebär att bli Jag – centrerad i 

stället för att vara missbrukscentrerad, och att ”åter träda in i världen” (s.99).  

Vid tillfrisknande inleder missbrukare långsamt relationer som grundar sig på att hjälpa andra 

i stället för att utnyttja dem. Det framgår också att efter att ha kommit ut ur missbruket är 

många personer involverade i organisationer som NA, Lp-stiftelsen etc. Detta har också att 

göra med vikten av att ha relationer till personer som har samma erfarenheter. Att ha tillgång 

till platser där man inte behöver dölja sitt förflutna på något sätt. Intervjupersoner berättade att 

det inte enbart handlade om att bli fri från narkotikaberoendet.  

Det hade skett omfattande förändringar av deras liv. Nu hade de fått ett nytt sätt att se på livet. 

De började ta personligt ansvar. De tolkade nu tillvaron på ett annat sätt än förut (Kristiansen, 

1999). 

Kristiansen (1999) betonar att det hade skett en identitetsförändring hos intervjupersonerna 

som innebar att de nu valde att ta emot hjälp. Något som de tidigare inte varit mottagliga för. 

 Även utan identitetskris börjar arbetet med identiteten under en förändringsprocess, förklarar 

Koski-Jännes (1998). Förändring i identitet sker i interaktion med andra människor. Därför är 

det viktigt att individen tar avstånd från sina gamla missbrukande kompisar och kan börja 

bygga upp sin identitet i ett socialt sammanhang där missbruket inte ingår. Olika gemenskaper 

såsom AA har haft en stor betydelse för alkoholister att klara av alkoholfritt liv (Ibid.).   

 

Behandling 
Viktiga delar i behandlingen är gemenskapen, förtroende, respekt, tolerans, engagemang och 

positiva förväntningar. Klienterna och deras inställning till behandlingen påverkar varandra 

eftersom de umgås mer med varandra än vad de gör med personalen (Kristiansen, 1999). 
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Andra beskrivningar av vad som varit av vikt under behandlingen var att klienterna kunde 

känna hoppfullhet och se andra alternativ än vad de haft hittills. Att själv kunna se att 

förändring är möjlig. Den sociala interaktionen med andra som har haft samma erfarenhet 

beskrivs som betydelsefullt (Kristiansen, 1999). Intervjupersoner har beskrivit en lättnad av 

skam och skuldkänslor tack vare detta. Att ta itu med just denna typ av känslor anser även 

Lindberg (1998) och Nakken (1996) vara av stor betydelse för ett tillfrisknande.  

Styrkan hos självhjälpgrupper som AA är att missbrukare ingår i en ny gemenskap där de blir 

accepterad som sådana de är. Detta är avgörande för tillfrisknandet enligt Lindberg (1998). 

Hans studie visar också att både vid ingången i missbruket och under vägen ut ur missbruket 

är upplevelsen av gemenskaper, starka känslor och ritualer ofta betydelsefulla. 

 

TEORETISK REFERENSRAM  
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram; symbolisk interaktionism, som 

valts för att analysera det empiriska materialet i denna studie. 

 

Vår värld är enligt detta perspektiv social i sin organisation. In i denna värld föds människan. 

Hon socialiseras in i världen genom socialisationsprocessen vilken enligt denna den 

symboliska interaktionismen pågår under hela livet. Socialisationsprocessen står i relation till 

den grupp en människa tillhör och i relation till den kultur hon lever i. (Berger & Luckman, 

1966; Trost & Levin, 2004). Människan framställs som aktiv och i ständig interaktion, både 

med sig själv och med omgivningen. Symbolisk interaktionism ”förutsätter föränderlighet” 

(Trost & Levin, s.19). Detta perspektiv beskrivs också som användbart för att förstå skeenden. 

Eftersom denna studie syftar till att skildra förändringsprocesser uppfattar vi perspektivet som 

lämpligt för att analysera materialet i vår studie. Ett annat stöd för att använda symbolisk 

interaktionism som teoretisk ram, är naturligtvis att det visat sig att den forskning vi tagit del 

av på området ofta använder just detta perspektiv. 

Eftersom symbolisk interaktionism består av många olika begrepp och delar, har vi avgränsat 

oss till att använda ett antal begrepp som vi ansett vara relevanta i förhållande till innehållet i 

vårt empiriska material. 

 

Nedan följer en beskrivning av några begrepp och utgångspunkter inom symbolisk 

interaktionism som kommer att användas för att analysera studiens resultat.  

 

Definitionen av situationen 
Definitionen av situationen är ett begrepp inom symbolisk interaktionism som finns med i de 

olika delarna av teorin (Trost & Levin, 2004). Det har betydelsen att vi människor definierar 

de situationer vi befinner oss i på olika sätt. Vår definition blir avgörande för hur vi sedan 

handlar. Vårt handlande förändras i samspel med att vi omdefinierar situationen. Om vi 

definierar en situation på följande vis: ”Jag är förföljd av mannen bakom mig”, kommer vi att 

agera utifrån denna definition. Om vi sedan av någon anledning omdefinierar situationen: 

”Nej, jag ser att han enbart är på väg åt samma håll som jag”, kommer vi att agera på ett annat 

sätt. 

Situationen handlar inte enbart om interaktion med andra utan också om hela den situation vi 

är i. Vilken sinnesstämning och hälsa vi har, var vi befinner oss, väder, vilka som finns runt 

omkring oss. Det är både på ett medvetet och omedvetet plan vi definierar situationen. (Trost 

& Levin, 2004). 

 

Vårt handlande styrs också utifrån hur vi tolkar vilken intention en annan människa har. På så 

sätt handlar det om att vi inte agerar eller svarar direkt på en annan persons handlande, utan 

agerar utifrån vår tolkning av personens avsikt med sitt handlande.  
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”Detta innebär att människan är riktad mot framtiden, mot vad de andra kommer 

att göra enligt vår tolkning” (Trost & Levin 2004, s.64).  

 

Vårt beteende styrs alltså av denna tolkning och av vår definition av situationen.  

 

Enligt ett symbolisk interaktionistiskt synsätt är all interaktion social, framgår det av Trost 

och Levins (2004) introduktion till detta perspektiv. 

 

När vi tänker pågår en social interaktion med oss själva.  

Språket beskrivs här som symboler. När vi tänker gör vi det med hjälp av symboler såsom 

språk, det vill säga ord och andra symboler som betyder något för oss. Språket blir alltså en 

förutsättning för att kunna tänka (Trost & Levin, 2004 , s.18).  

 

En annan viktig del av detta perspektiv är dess betoning på aktivitet. Fokus inom 

perspektivet ligger på människors handlande och beteende som varande sociala varelser. Allt 

är föränderligt, människor är genom att de är aktiva med i en process. ”….symbolisk 

interaktionism förutsätter föränderlighet”  (Trost  & Levin2004, s.19).  

 

Den generaliserande andra 
Människans föreställning om hur hon blir sedd av andra. Denna föreställning är baserad på 

den uppfattning hon har om vad samhället eller den sociala grupp hon tillhör har för normer 

och värderingar kring vad som är ett förväntat och önskvärt beteende. 

 

”Den generaliserande andra är det organiserade samhället eller den sociala grupp som ger 

individen ett eget jag” (Trost & Levin , 2004, s.70).  

 

Det är inte frågan om andra konkreta personer som finns i en människas omgivning. Det 

handlar som ovan nämnts om de normer som individen uppfattat som gällande i samhället 

eller i den sociala gruppen. Dessa normer är internaliserade och styr individens handlande och 

grundläggande åsikter. Det kan vara normer gällande hur individer förväntas/skall bete sig 

eller reagera, eller känna i vissa situationer. 

Människan uppfattar normer, åsikter, koder hos den generaliserande andra. De normer 

människan har uppfattat internaliseras och finns med ” i ryggmärgen” som Trost och levin 

(2004) uttrycker det. Normerna gör det möjligt att definiera situationen.  Individen ser sig 

själv utifrån det perspektiv som hon uppfattar att den generaliserande andra ser henne ur. 

 

Social interaktion 
Trost och Levin (2004) återger Herbert Blumers syn på social interaktion. Enligt dem anser 

han att man genom social interaktion kan förstå samvaro och processer. Genom interaktionen 

skapas människan till vad hon blir genom en ständigt pågående förändringsprocess.  

 

Jaget beskrivs som en dynamisk process. Jaget interagerar med andra och med sig själv. 

Under hela livet omformas jaget, det omdefinieras. Detta sker hela tiden i förhållande till 

situationen och sammanhanget.Vi har en uppsättning sociala ”jag”, inte enbart ett. Dessa 

liknar dock varandra mer eller mindre.  

Förmågan att ta andras perspektiv, att empatisera är en förutsättning för social interaktion. 

Om vi människor inte hade denna förmåga skulle det inte vara möjligt med social interaktion. 

”Då skulle vi överhuvudtaget inte förstå vad en annan människa säger eller gör”. (Trost & 

Levin 2004, s.105 
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Detta är alltså en förmåga vi äger. De tillfällen vi inte förstått skulle kunna handla om att vi 

inte velat förstå, eller att den vi inte förstått talar ett annat språk (Trost &Levin, 2004). 

 

METOD 
I detta avsnitt presenteras den för studien valda forksningsmetoden. Detta innefattar 

också en beskrivning av hur litteratursökning, intervjuer, arbetsfördelning och urval, 

gått till. I detta kapitel kommer också en redovisning av etiska överväganden, vår 

förförståelse samt ett resonemang kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ta 

plats. 

 

Uppsatsen utgår från en fenomenologisk vetenskapsfilosofisk ansats. Vi har valt att använda 

en kvalitativ forskningsmetod eftersom vi är ute efter intervjupersonernas egna beskrivningar 

om sin livsvärld. Vi vill studera deras upplevelse av förändring i deras liv. För att studera 

olika fenomen och processer i människans livsvärld anser Kvale (1997) att kvalitativa studier 

är lämpliga. 

 

För att få överblick över forskningen på området kring förändringsprocesser har en 

litteraturstudie genomförts. Vi insåg att kvalitativa studier är den vanligaste metoden som 

används av forskare på detta område. Även detta faktum förstärkte vårt val att använda 

kvalitativ metod i denna studie. 

 

Litteratursökning 
För att finna adekvat litteratur och forskning kring förändringsprocesser har vi sökt via 

Socialhögskolans bibliotek, Academic Search Premier, PsycINFO, Artikelsök och Google 

Scholar och Social Services Abstracts. Vi har använt sökord som: ”ut ur missbruket”, 

”vändpunkt” ,”Identitet och missbruk”, ”självbild och missbruk”, 

De engelska sökord är: ”identity and drugs”, ”drug abuse”, ”identity and Koski-Jännes”. 

 

Genomförande av intervjuundersökning och analys 
Insamling av data har skett genom kvalitativa forskningsintervjuer med fem personer. För att 

fånga informationsrika beskrivningar utan att begränsa intervjupersonerna har vi vald att 

använda semistrukturerade intervjuer med öppna temainriktade frågor. Vi har genomarbetat 

en intervjuguide (bilaga 1) som används i varje intervjutillfälle. Detta för att kunna kontrollera 

att berättelsen täcker in de teman som vi valt att studera. De temana är: Ingång i missbruket, 

livet som missbrukare, vändpunkten och förändringsprocessen. Vår öppenhet och flexibilitet 

inför intervjuerna har vi sett som viktigt. Därför gavs intervjupersonerna möjlighet att gå 

utanför de valda temana. 

Intervjuerna har genomförts i avskildhet.  Intervjupersonerna har varit delaktiga i beslut kring 

val av lokal för intervjun. Intervjuerna har spelats in på band och transkriberats.  

Intervjuerna transkriberades delvis ordagrant och de delarna som inte var användbara i studien 

sammanfattades. Materialet har analyserats med hjälp av Ad-hoc metod. Efter genomläsning 

av utskrifterna har vi samlat ihop de delarna som belyser våra teman med hjälp av olika 

färger. Innehållet i dem har sedan meningskoncentrerats (Kvale, 1997). 

 

Arbetsfördelning 
Vi har tillsammans bearbetat intervjuguiden och båda har utom vid ett intervjutillfälle varit 

med i intervjuerna. I förväg bestämdes vem som skulle ställa frågor under intervjun. Den 

andras uppgift var att hålla uppsikt över bandspelaren och kontrollera om olika teman 

inringades. Arbetsfördelning meddelades även för intervjupersonen.  
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Intervjuerna transkriberades och analyserades tillsammans. Den största delen av litteratur 

lästes av både författarna för att sedan kunna diskutera vår olika sätt att se, kritisera, förstå 

och tolka innebörden i den. Detta arbetssätt upplevdes av författarna som berikande då det 

ökade förståelsen av de fenomen som ska studeras. Vi delade upp läsningen av den utländska 

litteraturen och sedan återgav vi innehållet för varandra. Resultatredovisning, sammanfattning 

och analys samt diskussion har genomförts tillsammans.  

 

Urval 
Vi har gjort ett strategiskt urval eftersom vi ville intervjua personer som har erfarenhet av ett 

flerårigt missbruk och har lyckats att ta sig ut ur missbruket. Eftersom vi var ute efter 

respondentens egna beskrivningar om vägen ut ur ett beroende har vi intervjuat personer 

oavsett om de har erfarenhet av alkohol- eller narkotikamissbruk.  Vi skrev ett brev (bilaga 2) 

där vi berättade om studiens syfte och efterfrågade personer med dessa erfarenheter. Brevet 

skickades via e-post ut till olika självhjälpsorganisationer, behandlingshem, tidningen 

Situation i Stockholm, och socialtjänsten. Genom några av dessa fick vi rekommendationer 

till de personer som sedan deltog i intervjuerna. Vad det gäller kontakterna från socialtjänsten 

tog socialsekreteraren där först kontakt med intervjupersonerna för att ta reda på om de ville 

vara med i intervjuerna och fick tillstånd av dem att lämna deras telefonnummer till oss. En av 

respondenterna anmälde själv intresse för att delta i denna studie 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
I denna studie har vi tagit reda på hur intervjupersoner idag ser på sin förändringsprocess och 

vilka faktorer de upplever ha haft betydelse för ett lyckat utfall. Denna studie är en så kallad 

retrospektiv studie. Vi är medvetna om att när en person berättar i nutid om det förflutna kan 

berättelserna bli präglade av den erfarenhet hon har idag. Detta påverkar naturligtvis 

berättelsen. I denna studie har vi dock utgått ifrån de berättelser intervjupersonerna skildrade 

för oss. 

Vi var även intresserad av att se hur intervjupersonernas syn på sig själv har förändrats under 

tiden. Under hela forskningsprocessen har använts uttrycket ”Beskriver sig själva” istället för 

”identitet” eftersom detta skulle ha kunnat leda till att ordet ”identitet” kan betyda olika för 

oss och för våra intervjupersoner. Under uppsatsskrivande har vi skild mellan orden 

”drogmissbruk” och ”missbruk” eftersom en av intervjupersonerna hade haft alkoholmissbruk 

bakom sig. När vi i resultat delen använder ordet ”missbruk” gäller det alla intervjupersoner. 

 

Under intervjuerna har vi stämt av med intervjupersonerna, att vi förstått deras uttalanden rätt. 

Denna validering har gjorts under pågående intervjuer, och i slutet genom att summera vad 

som sagts. Intervjuerna hölls i avskildhet så att ingen utomstående har påverkat 

intervjupersonernas svar.  

Vi har båda deltagit i intervjuerna utom vid ett tillfälle. Transkribering av intervjuer, analys 

och rapportskrivande har gjorts tillsammans, och detta skulle kunna öka reliabiliteten i denna 

studie. Frågorna i intervjuguiden följde en logisk tidsordning, vilket kant öka validiteten 

enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2003). Vi började med 

omständigheterna kring ingången, följd av tiden i missbruket, vändpunkten och 

förändringsprocessen.  

 

Kan då resultatet från en kvalitativ studie generaliseras att gälla även för större grupp av 

människor? Denna fråga orsakar konflikter mellan kvalitativa och kvantitativa forskaren 

(Esaiasson et al. 2003). Denna studies syfte har varit att undersöka olika sätt att se på sin 

förändringsprocess och inte för att få reda på hur många som ser på förändring på ett eller 

annat sätt (Ibid.).  
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De resultaten som framkommit i denna studie har väl stämt överens med tidigare forskning 

kring förändringsprocesser och detta skulle kunna öka möjligheten till generalisering.   

 

Etiska överväganden 
I inledningen nämns bland annat en faktor som gör den här studien relevant. Att rikta 

forskning mot individer som lyckats förändra sin livssituation skulle kunna bidra till mer 

kunskap kring de faktorer som kan vara betydelsefulla. Den här studien skulle även kunna 

bidra till bättre förståelse om hur förändringsprocesser kan gestalta sig  

 

Att intervjua individer som levt länge i en svår livssituation ställer krav på oss som 

intervjuare. Vi försökte uppmärksamma de etiska frågorna under hela 

intervjuundersökningen. Vi valde till exempel att använda oss av öppna frågor för att ge 

intervjupersonerna mer frihet och vi var beredd att ändra på vår frågeställning utifrån det vad 

intervjupersoner vill berätta för oss.  De citat som vi använder i rapporten har överförds till 

skriftlig text. Varje intervju har inletts med att en av oss informerat intervjupersonerna om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Esaiasson et al. 2004). 

Genom att intervjupersonerna varit fyra män och endast en kvinna har vi valt att 

genomgående referera till alla deltagare som ”intervjupersonen eller han”. Detta för att kunna 

säkra anonymiteten även för kvinnan. Av samma skäl har vi avstått från att ta upp de 

skillnader i beskrivningar eller händelser som kan kopplas till könen. 

 

Vi är medvetna om att frågor kan väcka gamla obehagliga minnen till liv och orsaka dåligt 

mående hos intervjupersonerna. Efter intervjun fortsatte vi prata en stund och lämnade vårt 

telefonnummer ifall intervjupersoner vill kontakta oss senare angående intervjun.  

 

Vår förförståelse 
Vi har tidigare gjort en fältstudie på ett stödboende för missbrukare. Resultatet av den studien 

ligger delvis till grund för vår förförståelse. 

 

Förförståelsen vad det gäller missbrukares förändringsprocesser var att omgivningen har stor 

betydelse. Med omgivning avses här: Samhället i stort, familj, närmiljö, vänner, relationer. 

Vi föreställde oss att konkreta faktorer såsom hjälp med sysselsättning och så vidare skulle 

vara bland de viktigaste insatser som krävs för en lyckad förändring. 

Vi hade också en föreställning om att vändpunkter handlar om en konkret händelse som mer 

eller mindre direkt leder till en förändringsprocess. 

 

RESULTAT REDOVISNING 
Nedan kommer resultatet av studiens empiriska material att redovisas under följande 

teman: Ingång i missbruk, livet som missbrukare, vändpunkten samt 

förändringsprocessen.  Intervjupersonernas beskrivningar av sig själva under de olika 

perioderna redovisas under alla teman. Intervjupersonerna som deltog i studien är alla i 

dag drogfria. Deras ålder ligger mellan 35-60-års ålder. De flesta har haft ett 

narkotikamissbruk. En person har enbart missbrukat alkohol.  
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Ingång i missbruk 
Flera av intervjupersonerna berättade att de började röka i låg ålder.  När de var i tonåren ville 

de festa och testa droger, på samma sätt som många andra ungdomar gör. De flesta beskrev 

det som att det tog relativt lång tid emellan denna tid av testande, till att utveckla ett direkt 

missbruk. Några intervjupersoner berättade att de växte upp i en närmiljö i vilken det var 

vanligt med droger. Med närmiljö menas här fritidsgård, skolgård och miljön runt bostaden. 

De sade att de fick en sorts förebilder i de personer i närmiljön som använde droger. 

Många av intervjupersonerna berättade om att de på olika sätt hade konflikter inom familjen. 

En person beskriver sin familj som dysfunktionell. Flera berättade att de delvis på grund av 

sin familjesituation mådde dåligt under denna period, men endast en av intervjupersonerna 

förklarade sin familjesituation som en direkt orsak. 

I stort sett alla beskrev sig själva som sökande efter något annat än vad de kunde se att livet 

erbjöd dem då, i den dåvarande situationen. Den värld i vilken drogerna fanns tillgängliga 

beskrev några som ett alternativ. Där fanns en speciell atmosfär, attityd och musik, berättade 

en person. 

Flera berättade att de bar på en känsla av att inte passa in någonstans och att inte riktigt känna 

till sociala koder. När de sedan gick in i den här världen där drogerna fanns, då de blev 

narkomaner, berättar några att de fick en identitet. 

 

”Jag fick ju en identitet när jag började missbruka. Man får ändå en identitet. 

Jag är narkoman, jag är någon. Alltså, du passar in i ett sammanhang”. 

 

Sedan började användandet av droger och alkohol enligt intervjupersonernas berättelser bli ett 

sätt att må bättre och ett sätt att lösa problem på. Problem kunde till exempel handla om att 

hantera att de saknade de sociala koder som finns i samhället. Det kunde också handla om att 

komma över sin blygsel för tjejer, berättade en person. 

Sedan blev själva upplevelsen av drogen i vissa fall så starkt positiv för några av 

intervjupersonerna, att de ville uppleva detta flera gånger. I och med detta berättade de att de 

blev beroende. Mentalt beroende till en början. 

 

”Då är jag 16 år liksom. Nu kan vi snacka om att jag då blev beroende. För det 

skapar på något vis en extrem mental kick. När jag inte tog amfetaminet och 

hade det minsta problem, så visste jag verkligen hur jag skulle kunna få lov att 

må bra till den mildra grad, att jag tyckte att jag ska rädda hela planeten”. 

 

”Jag hade fruktansvärt mycket smärta i mig, och när jag tog amfetamin 

försvann all smärta. Det var lugnt, allting bara föll på plats i hela mig… Så att 

sånt släpper man ju inte”. 

 

De förklarade att det under denna period skedde en förändring i umgängeskretsen. De 

berättade att de mer och mer började söka sig till likasinnade. Under den här tiden var det 

många av dem som berättade att de började missköta skolan, sluta upp med fritidsintressen 

såsom fotboll till exempel. En intervjuperson berättar också att vänner började reagera på det 

förändrade beteendet hos honom, och tog avstånd. Två personer har en ingång i missbruket 

som skiljer sig från det som beskrivits ovan. De båda började aktivt missbruka senare i livet. I 

det ena fallet levde personen dock ett destruktivt liv. Det handlade om ett liv bland kriminella, 

och eget kriminellt beteende. 

Den andra personen började aktivt missbruka i samband med händelser i livet som personen 

säger sig ha upplevt som allvarliga motgångar 
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Livet som missbrukare 
Fyra av intervjupersonerna hade mer än tio års missbruk bakom sig. En person hade 

missbrukat i ca sex till sju år. Som tidigare återgetts förklarades missbruket som en lösning på 

problem. De berättade att det fortfarande handlade om problemlösning och om att må bättre. 

Flera av intervjupersonerna beskrev problemen med att drogens effekt avtar. De sade att det 

hela tiden var nödvändigt att höja dosen och lägga till andra droger, men det blev svårare och 

svårare att lyckas med att uppnå samma upplevelse som de hade haft i början. De sade också 

att drogerna hela tiden genererade fler problem. 

Konsekvensen av att deras beteende och livsstil blev så förändrad, blev i vissa fall att familj 

och släkt tog avstånd. De berättade att det inte längre gick att upprätthålla relationen med 

familjen. En intervjuperson berättar att hans föräldrar helt bröt kontakten med honom. Andra 

berättar att drogerna gjorde att de försummade kontakten med sin familj och sitt barn. 

Livet som missbrukare formade dem till egocenttrerade och empatilösa individer, framgår det 

av några av berättelserna. 

Interaktionen med andra missbrukare beskrevs övervägande som en skev vänskap, präglad av 

misstro, hot och kyla. 

 

” Det är ju inte så att jag kan mena på att de är mina vänner. Man blåser 

varandra hit och dit och lurar varandra för begäret att ta droger, när man ha 

hamnat då och blivit riktigt missbrukare ”. 

 

”Om jag har en dos kvar ge jag inte dig den för att vara schyst bara för att du 

är sjukare än jag är, eller hur. Även om jag mår bra just nu och du ligger där 

och dör för att du inte ha fått nåt då kommer jag inte ge dig min för att jag vet ju 

att jag snart når ditt tillstånd.” 

 

”Först var vi alla kompisar. Sen funkade inte det riktigt. När vi blev destruktiva, 

då blir ju alla mer själviska. Det är bara jag och mitt”. 

 

En av intervjupersonerna hade ett stort behov av att kontrollera vad andra tänkte och tyckte 

om honom, och att det var väldigt viktigt för honom att vara omtyckt. Han sade att detta var 

ett fenomen som han uppfattat som vanligt hos missbrukare. 

Många gånger beskrev intervjupersonerna att de under denna period hade ett stort 

självförtroende, ibland som ett orealistiskt överskattande av sig själva. Samtidigt som de hade 

en oerhört låg självkänsla. Flera av dem sade att de kände sig värdelösa som människor, och 

att den tiden präglades av svarta tankar av skam och skuld om sig själva. 

En del personer sade att de såg sig som offer för omständigheter, och hade en benägenhet att 

skylla på andra. 

 

Ju mer problem som uppstod för intervjupersonerna, ju mer lögner skapades både gentemot 

sig själva och mot nära och kära, förklarade de. För att stå ut med detta blev det nödvändigt 

att skaffa sig en attityd som ett skydd gentemot sig själv. Det här beskrev flera av dem som 

oerhört jobbigt och påfrestande. En intervjuperson sade att det här sättet att leva också gjorde 

honom till en introvert person. Detta eftersom han var tvungen att ha kontroll över, och hålla 

reda på alla lögner. En person sade att det här livet för honom innebar arbete dygnet runt. 

Andra berättade också om att finansieringen av drogerna förde med sig kriminallitet. 

Det framgick av berättelserna att flera av intervjupersonerna i studien har varit föremål för 

tvångsinsatser av samhället. De flesta sade att de hade försökt sluta på egenhand flera gånger, 

men misslyckats med detta. De berättade att deras erfarenhet av detta var att det är oerhört 

svårt att sluta själv. Någon form av yttre hjälp sade de att de ansåg var nödvändig.  
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Dock måste viljan till förändring komma inifrån individen själv. Att genomgå flera försök 

utan att lyckas förändra sitt liv förstärkte bilden av att vara dömd till att misslyckas, berättar 

en person. Flera berättar att de under tiden som missbrukare velat ta livet av sig och i ett fall 

har en av dem också nästan lyckats med detta, men räddades tack vare att andra fanns i 

närheten.  

 

Av vad som berättades framkom att det varit svårt att få respekt från andra missbrukare för 

sitt val att sluta ta droger. Många av intervjupersonerna berättar att de mötts av stark kritik då 

de berättat om att de tänkt sluta. Det här var något som de tog väldigt illa vid sig för, sade de. 

 

”….Så det kändes när de sade så där ”du är hjärntvättad. Du är med i en jävla 

sekt”, men jag fick lära mig att det var bättre att få hjärnan tvättad än att ha 

den i smutskorgen”. 

 

Vändpunkten 
Det framgår att det sällan går att peka ut en exakt händelse eller ett tillfälle som tydligt skulle 

kunna påstås vara en vändpunkt. Det beskrivs mer som att en händelse som kopplat till andra 

därpå följande, ibland slumpartade företeelser, har påverkat utvecklingen mot ett drogfritt liv. 

En intervjuperson beskrev ett tillfälle då hans syster bidrog till att han fick upp ögonen för det 

lidande hans missbruk orsakade, och vad denna insikt ledde till…. 

 

”Hon knallar ju in här och så lägger hon liksom sin hand på min axel och så 

tittar hon upp i himlen ”om det är någon där uppe. Kan du hjälpa den här killen 

för att han är min bror ”. Du vet; då vaknar jag till liv på nåt vis i alla fall tio 

sekunder. I de här tio sekunderna förstår jag plötsligt hur dåligt hon mådde av 

att jag mådde så dåligt. Jag fick liksom nån idé av hur dåligt hon mådde. På 

vilket jag då inte haft någon synvinkeln. Inte så att jag haft empati för andra 

människor, men i detta fall, plötsligt fick jag faktiskt fick empati för tio 

sekunder. Vilket då resulterade i att jag fick trycka ner det här. Jag har inte råd 

med det. Jag har inte råd med någon jävla empati”. 

 

Den händelse som beskrivs i citatet här ovan innebar för intervjupersonen att han blev 

tvungen att skaffa droger, då han blev upprörd utav detta. Han berättar att när han skulle ringa 

sin langare låg där ett kort från Narconon i telefonkiosken. Han ringde dem, och den 

kontakten ledde så småningom till en förändring. Intervjupersonen talade om att det var tack 

vare mötet med systern som han för första gången på länge upplevde empati, och att det hade 

en betydelse för honom, även om han reagerade som han gjorde just då det hände. 

Det här handlade enligt intervjupersonen om att han så småningom kom till ett läge där han 

kände vilja till att ta emot hjälp, och underkasta sig behandling. Även en annan av 

intervjupersonerna beskrev att hans vändpunkt föregicks av att han kommit till ett liknande 

läge.  

Personen i citatet och även andra av intervjupersonerna har varit i behandling många gånger 

under tiden som missbrukare. De berättade att de fick med sig något vid varje tillfälle som 

tillslut haft en betydelse för den tid då det verkligen gick att sluta. 

En annan berättelse handlade om en specifik händelse som återgavs som vändpunkt. En 

person berättar om ett självmordsförsök som stoppades genom att andra personer ingrep. Han 

bestämde sig för att lyckas nästa gång. Kort efter denna händelse, blev ett viktigt möte med en 

annan människa något som fick honom att avstå från att ta sitt liv. Detta möte ledde honom 

vidare mot ett nytt liv. Ett liv där relationen med Jesusgestalten för honom inneburit befrielse. 
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Detta beskrevs av honom som en påbörjan av förändringsprocessen. Tiden innan den här 

vändpunkten beskrev han som den värsta tiden i sitt liv. 

 

Intervjupersonerna berättar om svårigheterna med att de fick svåra biverkningar av drogerna, 

men ingen önskad effekt. Någon berättade om en vräkning och om att missbrukarvänner 

försvann ur livet på olika sätt. Även sådana omständigheter sade flera personer, låg till grund 

för beslutet att försöka ta sig ut ur missbruket. En person bestämde sig för att sluta på egen 

hand. 

 

”…det kom hem några kompisar till mig , och slängde fram påsen på bordet. –

ta här! Då gick jag och hämtade mina verktyg och kände bara att NEJ! Så sa 

jag bara: - nej grabbar jag är ledsen men jag hoppar över den här gången. 

Efter det har jag inte tagit något”. 

 

Intervjupersonerna tog upp flera andra faktorer som de sade var viktiga för början till en 

förändring. Det handlade om att vändpunkten var mer som en process. En person berättade 

om att han blev varse ett hopp, Det var viktigt att kunna identifiera sig med andra som varit i 

samma sits men nu var drogfria. En annan berättelse handlade om att en person bevittnade att 

anhörigs dog i samma missbruk som han själv. Det här, sade han, väckte tankar om att vilja 

förändra sitt liv. 

Det talades under en intervju om den egna drivkraften som å ena sidan ledde intervjupersonen 

in i missbruket, men också ur det. Denna person förklarade att det för honom är viktigt att se 

sig själv som ursprungspunkt för det som händer i hans liv. Både det som kan ses som bra och 

som dåligt. 

 

Vad ansåg intervjupersonerna vara skälet till att förändringen skedde när den skedde, och inte 

tidigare? 

De sade att det handlade om att de hade blivit trötta på att fortsätta sitt liv som förut. Det 

handlade också om att de negativa konsekvenserna av missbruket tog över de positiva. 

En intervjuperson berättar att han fick veta av sina missbrukande vänner att de tyckte att han 

var mycket trevligare att ha att göra med när han inte var påverkad. Han sade att det här 

bidrog till att han fick en bild av sig själv som trevlig och sympatisk. Det var en bild som han 

inte haft förut, sade han. 

 

Förändringsprocessen 
Svårigheten med att förändra sitt liv är inte enbart att upphöra med att ta droger, berättade 

intervjupersonerna. En person ansåg att under tiden en person är på ett behandlingshem och 

har människor runt sig som ger omsorg, empati, förståelse med mera, är det fullt möjligt att 

bli drogfri. Detta, säger han förutsätter också att viljan finns hos personen. 

Men förutom att upprätthålla drogfrihet krävs det också en förmåga att orientera sig ute i 

samhället. Många intervjupersoner beskrev detta som problematiskt, bland annat genom att de 

sociala koder som existerar, inte alltid behärskas när en individ under en längre tid levt ett liv 

som styrts och dominerats av drogmissbruk. 

 

Ett exempel är att missbrukare under behandlingstiden får med sig nya värderingar, till 

exempel vikten av att vara ärlig. När de sedan kommer ut i samhället blir de varse att detta 

enbart gäller ibland. En person berättar att det då blir tydligt att det finns en viss sorts 

oärlighet som är acceptabel, såsom lätt fusk med deklarationen, vita lögner och så vidare.  

 



  16 

När en person med missbrukarliv bakom sig kommer ut i samhället igen, kan det vara så att 

han uppfattar det som att samhället inte ser på honom som en pålitlig individ, berättade en 

intervjuperson. Han gav exemplet: är det möjligt att ta ett lån på banken? Denna bild är enligt 

honom missbrukare medvetna om. Samhällets syn på missbrukare kan eventuellt göra det 

ännu svårare för missbrukare att klara av att fortsätta upprätthålla drogfrihet sade han.  

Av vad intervjupersonen berättade framgick också att det ibland krävs en avvägning vad det 

gäller att berätta eller inte berätta om sitt förflutna. 

I en anställningssituation kan det uppstå en konflikt mellan att vara ärlig eller att undanhålla 

sanningen. Det senare naturligtvis i syfte att bli bedömd på samma villkor som andra 

människor. 

Att ha dragit på sig skulder och arbeta med att reda ut detta är också en svårighet som följer 

som en konsekvens av livet med missbruk, framkom det i berättelserna. 

De ovan beskrivna situationerna är närvarande under förändringsprocessen. Att denna process 

är långtifrån enkel framgår genomgående mycket tydligt.  

 

En viktig faktor som haft betydelse under processens gång är tid. 

 

”När vi jobbar med stegen så förstår vi liksom att saker och ting tar tid. Och det 

är bättre på något sätt. Att se värdet i det, förvalta det”. 

 

Ett omlärande av sitt sätt att se på sig själv, synen på andra människor, på sina tankar med 

mera är något som flera lyfte fram som viktigt och betydelsefullt. Det var också viktigt att 

komma till insikt om att det går att härda ut vissa starka känslor utan att använda sig av en 

drog. 

 

”Det var en fantastisk lyckokänsla jag tror jag behövde den tiden för att den gav 

mig livsgnista tror jag. Jag börjar se och höra saker och förstår att mina 

känslor inte ta död på mig”. 

 

Informationen om att drogmissbruket handlar om en sjukdom, och att det inte handlar om 

personen själv framgick som en vikig insikt för en av intervjupersonerna. Han berättade att 

detta förhållningssätt till sitt drogmissbruk var betydelsefullt för att kunna göra sig fri.  

Från att tidigare ha burit på en känsla av att vara en dålig människa och därför orsak till sin 

livssituation, kom kunskapen om sjukdomen som en viktig förklaring. 

 

”……….. och sen förklarade de för mig att drogerna var ett symptom utav en 

sjukdom, att om vi såg det här som en sjukdom så hade vi en större chans. Vi 

var inte sjuka utan vi hade en sjukdom. Vi använder det mot vår vilja liksom. 

Genom att erkänna det och ställa den här diagnosen så kunde vi göra någonting 

åt den.” 

 

En intervjuperson berättar att det är relationen till Jesus som har fått honom att lyckas med 

förändringen.  

 

”jag har facit i hand. Livet utan Jesus och livet med Jesus. Det är en markant 

förändring”. 

 

I samband med det arbete denne person i dag gör för att hjälpa andra som har det svårt på 

samma sätt som han själv har haft det, säger han att han har fått ett annat liv. Han beskrev sin 

förändring från alkoholist och narkoman till evangelist. Det beskrevs av honom som att livet 
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fått en mening och att det är viktigt att känna sig behövd och att uträtta något väsentligt och 

viktigt.  

 

För att påverka förändringsprocessen i en god riktning,, är det viktigt att ta ansvar. Det kan 

enligt intervjupersonerna innebära att de börjar vara ärliga mot sig själva, att de slutar med att 

förvränga sanningen. De måste ställa sig ansikte mot ansikte med sanningen, och till exempel 

se på hur ens egen ekonomi egentligen ser ut. Eller tänka efter hur länge sedan det egentligen 

är intervjupersonen hade kontakt med sin familj. 

 

Det framgick i några fall, att även om omgivningens syn på dem har en betydelse, så är det 

den egna synen på sig själv trots allt det viktigaste. Den relation de har gentemot sig själva 

Det handlar enligt flera av intervjupersonerna om att varje dag leva med sig själv, att leva på 

ett sätt så att det är möjligt att ”se sig själv i spegeln”.  

 

De berättade också att det var nödvändigt att kunna göra prioriteringar av vad som är viktigt i 

livet. De mål de sätter upp livet och de valen som de gör måste komma utifrån vad de själva 

anser vara bra för dem, inte utifrån en allmän uppfattning om vad som är bra. 

 

Det är också enligt en av intervjupersonerna nödvändigt att påminna sig om livet som 

missbrukare genom att hålla kontakt med NA. Följa program-strukturen.  Att behålla 

ödmjukheten är viktigt, att tappa bort den beskrivs som en risk för återfall. 

 

En av intervjupersonerna berättar om hur det går med hans skuldsanering. Han berättar att 

enligt kronofodgen ser det bra ut för honom. Han ska bli skuldfri nästa år.  

 

” Då har man kommit så långt att man kan flytta till något av de här 

hotellhemmen med eget kök.”  

 

Några intervjupersoner sade att det var viktigt att ställa tillrätta fel som gjorts gentemot andra 

människor i samband med livet som missbrukare. En person gick tillbaka till platser där han 

stulit och bad om ursäkt. Han tog kontakt med polisen och erkände sina brott och han sade sig 

vara beredd till hundra procent att ta eventuella straff. Det beskrivs som ett sätt att reda ut 

bakåt för att kunna lämna det. 

 

”Att arbeta mig igenom att på något vis ställa till rätta det jag hade strulat till. 

Jag kan lugnt lova det är ingenting jag rekommenderar, det här” 

 

Detta hör också ihop med att skapa en förutsättning för att kunna lämna det liv som han haft 

bakom sig.  

 

Fler berättar om betydelsen av att kunna lämna det som varit. Samtidigt framhålls det som 

viktigt att kunna integrera sin historia med sitt nuvarande liv för att kunna vara en hel 

människa. Det beskrivs också som viktigt att försonas med det som hänt och både förlåta sig 

själv och andra. 

 

”Annars blir du aldrig hel. Sen är det inte det att man går ut och snackar om det 

till alla. Men just det här att stå för det. Det är klart att jag inte är stolt över det 

jag har gjort, det är jag ju inte, men det här är mitt liv take it or leave it”. 
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Andra faktorer som beskrevs som betydelsefulla i samband med förändringsprocessen 

handlde om mellanmänskliga relationer på olika sätt som till exempel att återknyta kontakter 

med familjen och släkten. En intervjuperson berättade att det har varit viktigt för honom att 

minska sin egen betydelse. Han berättar att det är vanligt förekommande bland personer med 

drogmissbruk att de är väldigt självfokuserade. Fler av intervjupersonerna vittnade om samma 

sak. Som tidigare nämnts beskrev intervjupersoner sig själva (under missbrukstiden) som 

egocentreriska, empatilösa personer. De beskrev förändringen som att idag vara en hjälpare, 

som hjälper andra missbrukare, och delar med sig av sin erfarenhet av missbruket i form av 

föreläsningar i skolor, behandlingsarbete, och annan liknande verksamhet.  

Engagemang i andra människor gav också en möjlighet att kunna identifiera sig med andra 

som varit i samma situation, och lyckats förändra sitt liv till det bättre. En annan aspekt av 

samma företeelse är att genom engagemanget kunna se förändringen hos de som håller på att 

tillfriskna. Något som beskrevs som positivt.  

 

”…det är en fröjd att se den utvecklingen som sker. Folk kommer dit, blicken 

som är död…hela ansiktet förvrängt liksom av drogerna, sen börjar de le, 

livsgnistan ja helt underbart, då händer det grejer.” 

 

Flera intervjupersoner berättade om att de tagit del av litteratur som de kunnat ha nytta av 

under processen ut ur missbruket. De säger sig där ha kunnat känna igen sig och fått hjälp att 

se på situationen på ett nytt sätt. 

 

Intervjupersonerna har berättade också om olika strategier som de behöver för att klara av 

livet. För en person är det bland annat viktigt att sätta upp mål och rikta in sig mot att nå 

dessa. Målen ska vara realistiska och genomförbara. Han berättade att han sätter olika delmål 

för sig själv och nå dessa. Det beskrev han som en strategi att förstärka tron på sig själv och 

även för att klara av att uppnå det viktigaste målet; att bli drogfri. Delmålen kunde handla om 

att få ett arbete, klara av att utbilda sig eller att bli skuldfri. 

Undvika vissa platser och gamla kompisar, att lyckas i livet, få framgång, genomföra 

utbildning, är också företeelser intervjupersonerna sade var betydelsefulla. 

En person sade att det för honom var viktigt att: 

 

”…dra ner ribban och ta en dag i taget. Inte oroa mig så mycket om framtiden 

utan uppskatta vardagliga saker, vänner, som jag inte förstod hur man förvaltar 

liksom”. 

 

Fler faktorer som intervjupersonerna beskrev som betydelsefulla för förändringsprocessen 

handlade om kontakten med socialtjänsten. I ett fall var kontakten betydelsefull därför att 

socialsekreteraren inte ”gav upp”. Socialsekreteraren lät inte intervjupersonen vara ifred utan 

”störde” honom i hans missbruk, berättar han.  I ett annat fall berättade en intervjuperson att 

socialsekreteraren bidrog till att personen kände sig sedd. Socialsekreteraren hade då frågat 

personen vad den själv ville. Detta var enligt intervjupersonen helt nytt. Aldrig tidigare hade 

en sådan fråga ställts. 
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Det framgick också att det som bidragit till förändringsprocessen har varit av kumulativ art. 

Många behandlingstillfällen, där intervjupersonerna har haft möjlighet att ta till sig olika saker 

varje gång.  

”……jag var ju inne på 12 stegsprogrammet också jag har varit inne på ett par 

olika behandlingar. Jag måste ju säga det att jag fick lite grann av allting. Att 

bara ge Narconon krediten för det här tror jag inte …för det var redan 

värderingar som hade kommit innan jag ens kom dit”.  

 

Men därtill också positiva upplevelser under drogfriheter: 

 

”Jag tror allt tillsammans nånstans, dels mina drogfria dagar innan också, när 

jag tog återfall, jag kunde erfara att det fanns något annat än slaveri under 

drogerna, allt det där tillsammans. Och alla de där mänskorna som var drogfria 

som fanns på mötena år efter år. Allt tillsammans skulle jag vilja säja.” 

 

Det var viktigt för en av intervjupersonerna att under behandling få släppa identiteten som 

missbrukare, att slippa älta att ”jag är alkoholist, jag är narkoman. Detta eftersom han inte 

längre upplevde sig vara en missbrukare. Han kunde nu börja leva det nya livet fullt ut, 

berättar han. 

En av intervjupersonerna med som varit drogfri i många år berättar att om olika sorters 

terapier som varit aktuella. För denna person har det visat sig vara av vikt att gå igenom en 

terapiform som inte enbart haft tonvikten på vad personen haft för tankar, utan framförallt på 

känslor. 

 

De flesta av intervjupersonerna tog upp att yttre hjälp i någon form är viktigt för att lyckas 

upprätthålla livet som drogfri. De berättade at det var svårt att klara av processen enbart på 

egen hand. Yttre hjälp kunde handla om stödet från personer som lyckats bli av med sitt 

beroende, om en viktig person till exempel partner, om kontakt med socialtjänst som beskrevs 

ovan. 

 

Berättelserna har också handlat om att en naturlig mognad har spelat en roll för processen. 

Det beskrivs som att detta kommer till uttryck såsom förändring i motivation. 

 

”Idag vill jag leva drogfri liksom och det är jätte skillnad. I början var jag 

tvungen att sluta använda på grund av omständigheterna”. 

 

Gemensamt för alla intervjupersonerna är det faktum att viljan till förändring måste komma 

inifrån och i egen takt.  

 

Hur beskrev intervjupersonerna sig själva i de olika perioderna? 
 

I inledningen handlade beskrivningar som att de var sökande, vissa upplevde att de inte 

passade in någonstans, andra upplevde att de inte kunde dela de värderingar som deras 

familjer hade. Att få en identitet som narkoman upplevdes då enligt några intervjupersoner 

som bättre än att inte ha en identitet alls. 

En del beskrev att de vid ingången inte hade tillgång till de sociala koder som andra hade. 

Ju längre in i missbruket de kom, ju mer självcentrerade och empatilösa blev de, förklarades 

det. Upplevelsen av sig själva under denna period (livet som missbrukare) beskrevs som 

präglad av svarta tankar om sin person och av skam och skuld. En beskrivning av sig själv 

som dömd att misslyckas och fylld med känslan av värdelöshet.  
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De saknade förmåga att hantera problem. Beskrivningen av sig själv som ett offer för 

omständigheter, de sade att de hade en benägenhet att skylla på andra. Introvert. De säger sig 

ha haft ett väldigt bra självförtroende men en väldigt dålig självkänsla. Denna beskrivning 

gäller också tiden före och runt vändpunkten. Förändringsprocessen beskrevs sedan som att de 

fick en ny bild av sig själva, bland annat genom kontakterna i självhjälpsgrupperna. Den 

beskrivning intervjupersonerna gör av sig själva i dag innehåller beskrivningar som:  

Kommuniserande person 

En schysst person som gör bra grejer 

Betydelsefull och behövd 

Empatisk 

Stark 

Samma som innan, fortfarande målinriktad person  

 

SAMMANFATTNING OCH ANALYS 
Detta kapitel sammanfattar studiens resultat. Här analyseras resultatet utifrån tidigare 

forskning och det teoretiska perspektiv som valts för att tolka materialet. 

 

Resultatet visar att beskrivningar om ingången i missbruket skiljer sig något 

intervjupersonerna emellan. Tiden vid ingången beskrivs både som ett vanligt festande som 

alla andra ungdomar gör. Det beskrivs som ett testande och sökande efter ett alternativ till den 

aktuella livssituationen. Gemensamt för alla är att de berättar att de vid ingången i missbruket  

mådde dåligt på ett eller annat sätt, eller att de hade personliga problem Det kunde handla om 

problem inom familjen. Deras mående och närmiljön - där de som använde droger eller 

alkohol upplevdes som förebilder -, beskrivs som två av de faktorer som påverkade deras 

beslut att prova droger/alkohol. Ingången skedde i olika åldrar och vissa fall handlade det 

enbart om problemlösning och inte ett testande. Andra väsentliga faktorer var att de i den nya 

gruppen antingen kände tillhörighet, upplevde att de bättre passade in eller att de fick en 

identitet. Lindberg (1998) tar i sin studie upp att dåliga uppväxtförhållanden kan leda till 

sökandet efter grupper där det är möjligt att uppleva tillhörighet och acceptans.  

Tidigare forskning bekräftar att ingången i missbruket kan se olika ut. I forskningen lyfts 

också fram att det inte går att peka på att familjeförhållanden skulle kunna vara en entydig 

förklaring till att ungdomar börjar att missbruka. De faktorer som nämnts här ovan anses 

också vara betydelsefulla i sammanhanget (Kristiansen, 1999; Lindberg, 1998; Stevens, 

1998). 

 

Den positiva upplevelsen av drogen eller alkohol var så stark att de började använda 

drogen/alkoholen som medel för problemlösning. Detta skapar enligt intervjupersonerna ett 

mentalt beroende i början och utvecklas senare till ett allvarligt beroende. Vid ingången i 

missbruket börjar gamla vänner ta avstånd och intervjupersonerna söker sig mer och mer till 

likasinnade. Det sker en förändring i deras umgängeskrets och de börjar försumma skolan och 

fritidsintressen. Den här tiden framstår utifrån berättelserna som en process som tar tid.  

 

Inom symboliska interaktionismen ses människan som en social varelse som socialiseras in i 

samhället och dess normer (Trost & Levin, 2004). Det skulle kunna ses som att 

intervjupersonerna inte har kunnat identifiera sig med de normer som finns hos den 

generaliserande andra. Möjligtvis skulle detta kunna stå som förklaring till sökandet efter ett 

alternativt liv, och efter en grupp där individerna kände sig accepterade sådana som de var.  
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Samtliga intervjupersoner i studien har en lång tid som missbrukare bakom sig. Försöken att 

lösa sina problem med hjälp av droger alstrar mer problem. Drogens effekt avtar och dosen 

måste höjas. Livet består av att finansiera sitt missbruk och att skaffa droger. Det var under 

den här tiden i livet som det inte gick att ”ha råd” med empati. 

Ljugandet både för sig själv och andra människor i omgivningen, formade dem till introverta 

och egocentrerade individer. 

  

Trots att vänskap med andra missbrukare beskrivs som präglat av misstro, hot och egoismen 

har den haft en betydelse i form av en gemenskap/tillhörighet. Det framkommer i tidigare 

forskning att tillhörigheten i en grupp och en gemenskap har varit betydelsefulla företeelser 

även för andra missbrukare både under tiden i missbruket och under förändringsprocessen 

(Blomqvist, 1999, 2007; Kristiansen, 1999; Lindberg, 1998).  

 

Beteende och livsstilsförändring hos intervjupersonerna får den konsekvensen att kontakten 

med familj och släkt bryts eller försummas. Nakken (1996) beskriver att tiden i missbruket 

innebär att individen är missbrukscentrerad och hon söker relation med objekt (själva drogen) 

och handlingar (att dricka t ex alkohol) istället för relation med sig själv och andra. Både det 

ljugandet och försummandet av familjen är något som Kristiansen (1999) beskriver som en 

del eller konsekvens av missbrukarbeteendet. 

 

Symbolisk interaktionism betonar att människans utveckling sker i social interaktion, och 

genom interaktion skapas människan till vad hon blir. Det handlar om en ständigt pågående 

förändringsprocess under hela livet (Trost & Levin, 2004).  Trost och Levin (2004) skriver att 

människor har en uppsättning av jag, och att jaget är socialt. Utifrån detta skulle det kunna ses 

som att ”missbrukarjaget” under tiden i missbruket är mer framträdande och de andra delarna 

av jaget latenta och tillbakahållna.  

En förutsättning för social interaktion är förmågan att kunna empatisera (Ibid.). 

Intervjupersonerna berättar om att empati var något de fick tränga undan under tiden som 

missbrukare. Det skulle kunna ha inneburit att de då hade en sämre förmåga att ta andra 

människors perspektiv, att förstå andra. Genom att interaktionen under den tiden beskrevs 

som inskränkt till att hålla reda på sina lögner, jaga efter droger och så vidare kan det tolkas 

som att interaktionen under denna period var förkrympt. Det skulle också teoretiskt sett kunna 

ses som att detta bromsade jagets utveckling under denna period. 

 

När intervjupersonerna levde i ett aktivt missbruk blev de föremål för samhällets insatser både 

frivilligt och under tvång.  Det förekom även egna försök att sluta med att missbruka under 

missbrukstiden. Flera av intervjupersonerna har försökt att sluta på egen hand men 

misslyckades flera gånger. Det var svårt att hantera misslyckande och bilden av att vara dömd 

förstärktes.  

 

Tiden innan vändpunkten beskrevs som ett liv utan hopp. Livet består till övervägande del av 

missbrukets negativa konsekvenser och av att det har blivit allt svårare att uppleva den 

positiva effekten av droger. Detta ledde även till självmordstankar och i ett fall till ett 

självmordsförsök.  

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de var trötta på missbrukslivet. Att bli medveten 

om negativa konsekvenser av missbruket och att vara trött på livsstilen lyfts upp som en viktig 

anledning till att individer vill förändra sitt liv också i tidigare forskning (Koski-Jännes, 1998; 

Kristiansen, 1999). Detta kanske skulle kunna ses belyst ur Kristiansens (1999) resonemang 

kring identitetsförändring. Han skriver att intervjupersonerna i hans studie tolkade tillvaron på 

ett annat sätt och valde nu att ta emot hjälp. Något som de tidigare inte gjort. 
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När intervjupersonerna tills slut förändrade sitt liv beskrevs detta antingen som en konkret 

vändpunkt eller mer som en process. Den konkreta vändpunkten beskrevs i vissa fall som en 

specifik tidpunkt när livet förändrades. I ett fall handlade det om en religiös upplevelse och i 

ett annat fall ett eget spontant beslut att avstå från att ta drogen som erbjöds. I andra fall 

handlade vändpunkten mer om en process, som exemplet i resultatredovisningen där ett 

omskakande möte med en anhörig sedan följdes av andra händelser och ledde till ett beslut att 

ta emot hjälp. Det har också kunnat handla om att viljan, motivationen och tron på förändring 

växte successivt fram under tillfällen av drogfrihet, drogfriheter som ibland har varit i 

samband med tvångsvård. Det ovan beskrivna kan ses som att personerna här på olika vägar 

hade kommit att omdefiniera sin situation, och att detta har påverkat deras fortsatta handlande. 

Stark existentiell upplevelse såsom en religiös upplevelse ses som en faktor som hjälper 

individer att ta sig ut ur missbruket (Koski-Jännes, 1998; Kristiansen, 1999).  

 

För att bli fri från ett beroende och förändra sitt liv handlar det inte endast om att upphöra 

med att ta droger/alkhol. Intervjupersonerna visar sig ha den gemensamma uppfattningen, att 

det krävs egen vilja för att gå igenom en förändringsprocess.  

Samtidigt ses någon form av yttre hjälp såsom behandling eller självhjälpsgrupper dock som 

nödvändig. Det är svårt att klara av en förändring på egen hand. 

Detta kan kanske kopplas till vad Blomqvist (2007) har kommit fram till i sin studie. Det 

faktum att behandlingens roll i möjlig förändring ökar i relation till graden av missbruk har att 

göra med att intervjupersonerna har ett tungt missbruk bakom sig. Det framgår också att 

processen tar tid, och att även insikten om, och acceptansen av tidens betydelse är viktig. 

Det skulle kunna uttryckas som att viktiga beståndsdelar i processen ligger både på ett inre 

plan och ett yttre. Det yttre planet skulle kunna ses som den sociala interaktionen med andra 

människor och dess betydelse för alla former av förändringsprocesser.  

Det framgår i resultatet av studien att det är i interaktion med andra som förändring i 

handlingar och tolkningen av tillvaron har kommit tillstånd. Genom att delta i 

självhjälpsgrupper, gå in i en religiös gemenskap eller genom att hjälpa andra med samma 

problem, föreläsa om sin erfarenhet, har det bland annat varit möjligt att återfinna sin 

empatiska förmåga. Det innebär också socialt umgänge, och nya gemenskaper. Det är här det 

sker en omskolning av sitt sätt att se på sig själv, på andra, på sina tankar. Det är här det blir 

möjligt att identifiera sig med andra som lyckats sluta. Kristiansen(1999) beskriver att en del 

av tillfrisknandet innebär att långsamt inleda relationer som handlar om att hjälpa andra 

snarare än att utnyttja andra. Det handlar också om att individen nu får ett nytt sätt att se på 

livet (Ibid.). 

I Koski-Jännes studie från 2002 framgår att både socialt och personligt ”identitetsbyggande” 

kan bli aktuellt i detta stadium, det vill säga under förändringsprocessen. Just sådana 

gemenskaper som intervjupersonerna i vår studie beskriver som viktiga, tas upp av Koski-

Jännes såsom betydelsefulla för att få möjlighet att delta i samhället och i vissa fall ”förbättra” 

sin sociala identitet. Även andra delar av forskningen på området visar på viktiga faktorer 

såsom självkontroll, nytt sätt att tänka, delaktighet i självhjälpsgrupper och religion. (Koski-

Jännes 1998; Kristiansen 1999; Nakken 1996). Samma faktorer som det empiriska materialet i 

denna studie visar. 

 

Det skulle också kunna ses som att det på det inre planet pågår en process hos individerna, 

som tycks påverkas av denna (yttre) interaktion. Med det inre planet avses här framförallt 

tänkandet. 
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Ur teoretisk synpunkt skulle detta kunna handla om den sociala interaktion som pågår när vi 

människor tänker. Det är i tänkandet och tolkandet vi omdefinierar situationen. Detta skulle 

också kunna förklaras som jagets process, som ständigt utvecklas i interaktion med sig själv 

och andra (Trost & Levin, 2004). 

 

Med andra ord kunde det tolkas som att det är både genom den yttre och den inre sociala 

interaktionen som förändringsprocessen utvecklas. 

Betydelsen av mänsklig interaktion i detta sammanhang styrks även i tidigare forskning på 

området (Hilte, 1996; Koski-Jännes, 1998; Kristiansen, 1999; Lindberg,1998). 

 

För att klara av att upprätthålla drogfrihet blir det nödvändigt att ta itu med de skulder som 

vuxit under missbrukstiden. Att även på andra sätt ta ansvar för sitt liv och handlingar både 

bakåt i tiden och nu. Detta för att kunna försonas med det som varit så att det går att lämna det 

bakom sig. Ansvarstagande framstår även utifrån vad som framkommit i tidigare forskning 

som en viktig aspekt i förändringsprocessen (Kristiansen, 1999). 

I vår studie har också framkommit att ansvaret också rör en sorts ansvar gentemot sig själv, 

där en viktig komponent är att vara ärlig mot sig själv. Att sluta upp med att ljuga mot sig 

själv och förvränga sanningen 

 

Andras åsikter eller syn på individen förklaras ha en betydelse, men den inre relationen till sig 

själv beskrivs som viktigast. Att den relationen är god, är en avgörande faktor för att klara av 

livet, har det visat sig. Detta förhållande, det vill säga att den goda inre relationen beskrivs 

som viktigare än yttre relationer, är något som Koski-Jännes (2002) studie stöder. Dock 

framhåller Koski-Jännes (2002) att det i hennes studie var hos kvinnorna denna goda inre 

relation var prioriterad. För männen som deltog i hennes studie var det viktigare att skapa en 

social identitet som gav ett värdigt anseende i samhället. I vår studie är den goda inre 

relationen en hållning som i hög grad återfinns hos flera av de män som deltagit. 

 

Teoretiskt sett skulle handlingen ”att ta ansvar” kunna ses som individens sätt att handla 

utifrån de normer som hon varseblir som gällande i samhället/den generaliserande andra.  

Detta skulle kunna ses som ett sätt att insocialisera sig själv genom att göra sådant som 

individen uppfattat förväntas av henne för att hon ska vara en ”hel” samhällsmedlem. Det 

kunde även ses som en omdefiniering utav situationen: Att inte längre se sig som ett offer för 

omständigheter, utan se sig som en för sitt liv och handlingar ansvarig individ.  

 

Klart framgår utifrån vad samtliga intervjupersoner berättar att förändringsprocessen är 

långtifrån enkel. En del av vad som krävs för att lyckas med förändring, är att de problem som 

tidigare lösts med hjälp av droger nu måste hanteras på ett annat sätt. Något som också 

beskrivs i den tidigare forskningen. Där framgår det att leva ett ”normalt liv” kunde betyda att 

individerna blev tvungna att ta itu med problem som hade lett till beroende. Faktorer som 

påverkade att de lyckades ta sig fri från beroende var självkontroll, professionell hjälp, ny sätt 

att tänka, självhjälpgrupper och religion (Koski-Jännes, 1998; Kristiansen, 1999; Nakken 

1996). 

 

Tiden efter att ha kommit ut ifrån behandlingshem framstår också som komplicerad. 

Det förekommer flera slag av yttre svårigheter som individen ställs inför när hon ska 

återvända till ett liv i samhället. Även de intervjupersoner till vilkas berättelser den tidigare 

forskningen på området refererar, upplevde att det är svårare och mer krävande att få det nya 

livet att fungera än att vilja förändra sitt liv. (Koski-Jännes, 1998; Kristiansen 1999). 
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Till exempel att tillämpa sociala koder. Här börjar det bli oundvikligt att hålla sig utanför de 

normer som enligt teorin finns internaliserade i människor (den generaliserande andra). Från 

att ha levt ett liv som skulle kunna beskrivas som normbrytande, måste individerna hitta ett 

nytt förhållningssätt till dessa normer. Enligt teorin är människan social. 

Socialisationsprocessen står i relation till hennes sociala grupp.(Trost & Levin, 2004). Det 

skulle kunna ses som att dessa personer hamnar i en ”omsocialisering” i samband med att de 

ska ta sig tillbaka till livet efter missbruket. För att denna ska bli lyckad kunde det ses som att 

de normer som individerna förväntas följa/leva efter måste internaliseras på nytt. 

 

Det handlar också ibland om valet mellan att berätta om eller undanhålla sin bakgrund. Frågan 

om hur individen blir bedömd om hon berättar om sin bakgrund. Blir det på samma premisser 

som andra? 

Samtidigt framstår det som viktigt att integrera sin historia för att bli hel som människa. Att 

vara hel som människa skulle kunna uttryckas som att ha en balans mellan den inre och den 

yttre sociala interaktionen. Det skulle kunna handla om hur individen beskriver sig själv inför 

sig själv och inför omgivningen. Hur hon sedan förhåller sig till sin tolkning av de reaktioner 

som denna beskrivning skapar. 

 

Integreringen av individens historia handlar också om ett försonande med historien och 

förmågan att förlåta sig själv och andra. Återigen framträder den goda inre relationen som en 

essentiell faktor för processen.  

 

En annan aspekt av att hanteringen av det förflutna är vikten av att ha relationer till personer 

som har samma erfarenheter. Detta lyfter även Kristiansen(1999) fram. Det beskrivs som 

viktigt att vara på platser där personerna inte behöver dölja sitt förflutna. Det skulle kunna ses 

som att det finns en sorts vila att få vara tillsammans med andra som delar erfarenheterna.  

 

Denna studie visar också att det finns individuella skillnader vad det gäller behov för att klara 

av drogfrihet. Vilken syn på sin bakgrund som drogberoende som används. För vissa kan det 

handla om vilken förklaring som ges till drogberoendet. 

Att se på drogberoende som en sjukdom gör det möjligt att se att det inte är den egna 

personen som är orsaken. Att det inte ligger i individen själv. Det skulle kunna ses som att det 

här blir möjligt att frigöra sig från känslor av skam och skuld. Enligt forskningen har det visat 

sig att det är av stor vikt ett tillfrisknande att bli fri från sådana känslor (Kristiansen1999; 

Lindberg 1998; Nakken, 1996). 

 

För andra är det en andlig dimension som framstår som den avgörande hjälpande kraften. Det 

skulle kunna förstås som att insikten om att kunna bli älskad oavsett vad individen gjort i livet 

utgör något enormt viktigt. Den kraften gör det möjligt att förlåta sig själv och andra. Det 

skulle kunna tolkas som att individerna på detta sätt fått ett annat perspektiv på sig själva. De 

har fått en sorts distans till sig själva som möjliggjort att släppa föreställningen om att de är 

förtappade och inte kan bli fria. Nu har de istället kunnat påbörja ett tänkande som går ut på 

att det är möjligt med förändring. Här har en interaktion med sig själv i form av tänkande 

möjliggjorts.  

Ett synsätt som skiljer sig från de ovan nämnda, är att se sig själv som ursprunget till livet 

som missbrukare, men också som ursprung till själva förändringen. Att sätta ut delmål och nå 

dem, att göra prioriteringar och få framgång är andra viktiga faktorer som påverkar 

förändringsprocessen.  
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I denna studie har det framkommit att positiva upplevelser under drogfria perioder har varit 

till hjälp för att till slut kunna förändra livet. Upplevelser som att genom interaktion med 

andra erhålla en annan bild av sig själv. Det framgår också utifrån intervjupersonernas utsagor 

att det varit många behandlingstillfällen sammanslaget som har bidragit till förändringen. I 

Kristiansens (1999) studie framgår det också att det är tillfällen under behandlingen som har 

väckt ett hopp då individer har sett att förändring är möjlig. Även i vår studie har det 

framkommit att hopp om möjlig förändring har börjat börja växa under olika 

behandlingstillfällen. 

Blomqvist (2007) funderar kring just den möjligheten att de kumulativa vårderfarenheterna 

kan ha haft betydelse för människor som sedan lyckats ta sig ut ur missbruket. 

Med hjälp av symbolisk interaktionism skulle man kunna se det som att de tillfällen då 

intervjupersonerna har varit drogfria och när det skedde interaktion med människor utanför 

missbrukskretsen fick andra delar av jaget möjlighet att ”komma fram” och utvecklas något.  

 

Utvecklingen och förändringen av jaget sker enligt teorin långsamt (Trost & Levin, 2004).Det 

skulle kunna ses som att en förändringsprocess börjar redan innan vändpunkten. Att bli mer 

och mer trött på sin livsstil, de kumulativa behandlingstillfällen och tiden i drogfriheten är 

tillfällen som bidrar till att vändpunkten blir verklighet. 

  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att intervjupersonernas syn på sig själva har 

genomgått en förändring.  

De talar om ett utanförskap ett sökande, ett liv som empatilös med svarta tankar om sig själva 

när de berättar om sitt förflutna. I dag är beskrivningen en annan. Det handlar nu om personer 

som ser sin betydelse för andra, kommunikativ, bättre förmåga att hantera problem i livet. De 

beskriver sig som empatiska människor, och det skulle kunna ses som att det förflutna idag 

utgör en resurs snarare än en börda.  

Att bli narkoman har i studien beskrivits som att få en identitet. Att detta var positivt, trots att 

det möjligtvis inte ses som en värdig identitet ur ett samhällsperspektiv. Koski-Jännes (2002) 

utgår ifrån RomHarrés teori om identitetsbyggande då hon lyfter fram betydelsen av att skapa 

en social identitet som ger människan en värdig position i samhället. Det skulle kunna ses 

som anmärkningsvärt att vår studie visar att det trots den stigmatiserande roll som 

narkomanen bär ändå ger en tillfredställelse. Detta kunde kanske tolkas som att det viktigaste 

för individen trots allt handlar om att kunna definiera sig i förhållande till samhället i övrigt. 

 

DISKUSSION 
Då syftet med denna forskning var att få beskrivningar av vilka faktorer som har haft 

betydelse för intervjupersonernas livsförändring, har en kvalitativ metod valts. Vi kan 

konstatera att vi har fått rikliga berättelser från intervjupersoner tack vare kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuarens hantverkskicklighet har enligt Kvale (1997) en stor 

betydelse vid kvalitativa intervjuer. Med större vana att göra sådana intervjuer hade vi kanske 

kunnat ställa bättre och fördjupande följdfrågor. Generositeten hos intervjupersonerna ledde 

till att vi fick mycket rikliga berättelser.  

 

Utifrån det empiriska materialet har vi kunnat se många generella drag. Både vad det gäller 

omständigheter kring ingång i missbruk, livet i missbruk, och vad det gäller faktorer som varit 

av betydelse för en god förändringsprocess. Detta har i många avseenden också stämt överens 

med vad tidigare forskning på området dokumenterat. Det har framträtt individuella 

skillnader, ibland motsatser vad det gäller att förhålla sig till att ha varit missbrukare. Till 

exempel vilken förklaringsmodell till missbruket olika personer har tagit till sig. 
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Förhållningssätten framstår som en funktion för att upprätthålla drogfriheten och gå vidare 

med sitt liv. Vi anser det vara viktigt att betona att om ett förhållningssätt fungerar för en 

individ, betyder inte det att det gör det för en annan.  

 

En annan viktig slutsats i denna studie gäller behandlingens betydelse. Även när behandlingen 

inte ger effekt på en gång kan den ha en stor betydelse för förändring. Det kanske måste ses 

som att samhället inte få ha den förväntningen att behandling måste ge omedelbara effekter.  

Då denna studie visar att det är flera behandligstillfällen tillsammans som successivt bidragit 

till förändring. De drogfria tiderna har gett intervjupersonerna möjlighet att ta till sig nya 

perspektiv, en ny syn på sig själv och möjlighet att uppleva hopp.  

Detta handlar definitivt om processer, och om tid. Processer tar tid. En faktor som beskrivits 

som viktig för en individ i förändring, är just insikten om och acceptansen av att processen tar 

tid. Den lärdom vi dragit av detta är att det kan vara av betydelse i socialt arbete att förmedla 

detta till personer med social problematik. Vår uppfattning är att samhället är orienterat kring 

effektivitet och resultat. I en sådan mentalitet kan det vara lätt att förbise denna aspekt. 

 

Vår förförståelse av vad vändpunkter och förändringsprocesser innebär var att det i fallet 

vändpunkt handlar om en specifik händelse som sedan leder till en förändringsprocess. Vi 

tänkte oss också att dessa följer i ordningen:1) vändpunkt- 2) förändringsprocess. Vad vi 

sedan upptäckte var dels att själva vändpunkten också kan ses som en process, och dels att 

förändringsprocessen mycket väl kan ha påbörjats långt innan tiden för 

vändpunkten/processen till exempel vid ett tidigt behandlingstillfälle. 

 

Som vi också sett har resultatet i vår studie i många fall stämt överens med resultat i den 

tidigare forskningen. Vi har fascinerats av att många berättelser i vår studie, både rörande 

ingången i missbruket och förändringsprocessen stämt överens med berättelser och resultat 

återgivna i studier som gjorts på ämnet tidigare. Mycket av den forskning vi tagit del av 

gjordes för mer än tio år sedan. Det framstår som att det existerar vissa grundläggande 

faktorer som på sätt och vis skulle kunna ses som tidlösa. Åtminstone om vi begränsar oss till 

vår del av världen. Två av de viktigaste faktorerna vi uppfattat är interaktionen med andra 

människor och den inre interaktionen, där den senare innebär ett slags försonande med sig 

själv, och ärlighet mot sig själv vilket leder till självacceptans.  

När vi gick in i arbetet med studien hade vi en föreställning om att andra människors syn på, 

och bedömning av missbrukande människor skulle påverka dem ifråga om hur de såg på sig 

själva och sin möjlighet att bli drogfria. Vi trodde att intervjupersonerna skulle ge oss 

berättelser med mer tyngdpunkt på omgivningens betydelse. 

 

Mycket i förändringsprocessen handlar om ett omlärande av förhållningssättet till sig själv 

och omgivningen. Därför har vi tänkt att denna studie också skulle har kunnat förklaras 

utifrån ett pedagogisk perspektiv. Vi hade då eventuellt gått djupare in i frågor som berör 

läroprocesser. Samtidigt framträder den sociala interaktionen som så delaktig i allt vad 

intervjupersonerna berättat, att vi ändå anser att det teoretiska valet till denna studie var mer 

relevant. 

Genom att endast en kvinna deltog i studien kunde vi som vi berättat i metodavsnittet inte 

undersöka skillnader mellan män och kvinnor i förändringsprocesser. Vi inser att det finns 

mycket som kan sägas om dessa skillnader. Den kvinnliga intervjupersonens berättelse skiljde 

sig ifrån männens berättelser, och skillnaden var tydligt könsrelaterad. Som sagt har vi inte 

kunnat använda detta för att inte riskera att röja denna kvinnas identitet.   

Som vi tidigare tagit upp har det förvånat oss att den inre goda relationen är viktigare än vad 

människor i omgivningen har för uppfattning om ens person. Detta är ett resultat som vi bara 
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återfann i en av de studier vi tagit del av (Koski-Jännes, 2002). I den studien var det dessutom 

så att det var vanligast bland de kvinnor som deltog att uttrycka denna uppfattning. Som 

nämnts har det i vår studie även varit män som tydligt och klart haft denna inställning. 

Vi uppfattar det som intressant att vi här ser något som skiljer sig en aning från vad vi läst 

tidigare.  

Förslag till vidare forskning 

I inledningen till denna studie framgår det att individer som har ett långvarigt missbruk står 

långt ner på prioriteringslistan, enligt de socialarbetare som blivit tillfrågade i den refererade 

studien. 

Något som framgått av vår studie är det faktum att flera behandlingstillfällen sammanslaget, 

har haft en stor betydelse för flera av de personer vi intervjuat. Vi har också redovisat att 

Blomgren(2007) har tagit upp och reflekterat över om det kan vara så, att kumulativa 

behandlingserfarenheter kan skapa fördelaktigare villkor för förändring. Det här spåret tycker 

vi vore viktigt att följa. Om detta har en betydelse för tunga missbrukare, får de inte 

bortprioriteras. Möjlighet till vård måste ges. 
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BILAGA 1 
INTERVJUGUIDE 

 

1) Kort presentation om teman 

 

- omständigheter kring ingång 

- vändpunkten 

- självbeskrivning 

- förändringsprocess 

 

2) Ingången 

 

 

 

- Skulle du kunna berätta för oss om dig själv och om ditt liv vid ingång i 

missbruk?  

- Vilka personer finns kring dig då? 

3) Vändpunkten 

- Kan du berätta för oss om vändpunkten. Vad händer när ditt liv började 

förändras? 

- Om detta skulle ha hänt redan tigidare hade den blivit vändpunkten även 

då? 

- Vilka personer hade betydelse för dig just då? På vilket sätt? 

- Hur upplevde du att andra bemötte dig då? Vilden betydelse hade det för 

dig? 

4) Självbeskrivning 

-Hur skulle du beskriva dig själv idag? 

- Om vi hade ställt den frågan till dig antal år sedan. Vad skulle du svarat 

då? 

- Hur tror du att X skulle beskriva dig? 

- Tror du att det hur andra bemöter dig har påverkat din bild av dig själv? 

5) Förändringsprocess 

- Kan du berätta för oss om ditt liv efter du slutade med narkotika eller att 

dricka? 

- Vad är det som har fått dig att lyckas? 

- Vilken betydelse har andra människor haft för dig? 
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BILAGA 2  
 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på socialhögskolan i Stockholm. 

Vi ska skriva C-uppsats denna termin och vår studie handlar om förändringsprocesser. 

Det är viktigt för oss att utgå ifrån människors egna berättelser,  

och söker därför personer med erfarenhet av missbruk men som idag är drogfria. 

Vi söker personer som kan tänka sig att bli intervjuade av oss om sina erfarenheter av vägen 

till ett liv utan missbruk. 

Vår förhoppning med studien är att kunna ge röst åt människor som själva har levt ett utsatt 

liv och att deras kunskap skall bidra med att öka förståelsen för hur förändringsprocesser kan 

se ut. 

 

 

Om ni bedömer att ni skulle kunna förmedla kontakt med någon eller några personer är vi 

jätte tacksamma om ni hör av er.  

Om ni annars har tips på vart vi kan vända oss blir vi också jätte glada! 

Vänliga hälsningar 

Catrin Kesselmar och Katri Luostarinen 
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