
 

Polisutbildningen vid Umeå Universitet 
Moment 4:3 Fördjupningsarbete 
Vårterminen 2007 
Rapport nr 378 
 
 

 

Vägen ut - 
En studie om vad som får en missbrukare att sluta 

 

 
                                                                                                                            Linn Berglund 
                                                                                                         Elin Haglund                                                                 



Rapport nr. 378 

 

 

    Abstract 

            The Route out of drugaddiction 
 -Why addicts quit the habbit- 

 

Linn Berglund & Elin Haglund 

Basic training programme for Police Officers at Umeå University 

 

 This report is based on factors that has had affect on drugaddicts in their 

decission on quitting their abuse. The questions we have built our report on are: 

 What external factors have had an impact on the drugabuser to end his or her 

drugabuse? What internal factors have had an impact on the drugabuser to end 

his or her drugabuse? Does the police have an influence on the drugabuser to 

end his or her drugabuse? The report is based on interviews with former 

drugaddicts. We have also studied the theory of symbolic interactionism and 

litterature written by different authors to obtain a broad picture of drugabuse. 

Our results in this report show that the people we have intervjued have been 

influenced by many different factors and people in their enviroment. 

Relationships to other people have been an important factor to all of the 

intervjued persons in the process of ending their drugabuse. The external and 

the internal factors work together in the process of ending a drugabuse. 
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 Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Cia Nyman som har väglett oss i 

denna rapport. Hon har förmedlat kontakter samt visat ett stort intresse och 

engagemang i vårt arbete med rapporten. Vi vill även tacka alla personer som 

har ställt upp i våra intervjuer och tagit sig tiden att berätta sina livs historier för 

oss.  
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1  Inledning 

Narkotikamissbruk finns i alla delar av världen och drabbar både fattiga och 

rika. Idag finns det omkring 190 miljoner människor som missbrukar narkotika 

runt om i världen. Människor som missbrukar narkotika kommer från alla 

samhällsgrupper. Statistiken visar att vissa människor är mer benägna att ta 

droger än andra. Det är exempelvis mer vanligt att män missbrukar narkotika än 

kvinnor.1 

 

Sverige fick omfattande narkotikaproblem i mitten av 1960-talet. 

Narkotikamissbruk fanns redan innan, men ansågs då vara ett begränsat 

problem. Under denna period var det mycket diskussioner i samhället om vad 

som skulle göras åt det ökande narkotikamissbruket. Regeringen beslöt sig för 

att ta itu med det utvidgade narkotikamissbruket, och Sverige fick sin första 

narkotikastrafflag år 1968. År 1982 trädde den nya socialtjänstlagen i kraft. 

Regeringen beslöt att det med tvingande åtgärder i vissa fall skulle gå att 

omhänderta missbrukare. I och med detta infördes Lagen om vård av 

missbrukare (LVM) och Lagen om vård av unga (LVU). Efter flera års intensiv 

politisk debatt så infördes konsumtionsförbudet i narkotikastrafflagen år 1988. 

År 1993 så skärptes lagen så att polisen fick rätt att ta urin- och blodprov vid 

misstanke om att någon brukat narkotika.2   

 

Narkotikamissbruk har de senaste åren klassats som ett växande 

samhällsproblem av den svenska staten. Detta beror delvis på att 

tillgängligheten av narkotika har ökat. 

 

I denna rapport kommer vi att behandla vad som påverkar en 

narkotikamissbrukare att sluta använda droger. Vi hoppas få kunskap om och 

förståelse för narkotikamissbruk, vad som har påverkat före detta 

narkotikamissbrukare att sluta använda droger samt om polisen har haft någon 

betydelse för personerna i deras beslut att sluta missbruka. Vi anser att detta är 

                                                
1 FN, (2001), http://www.un.dk/swedish/Briefing_papers/Narkotikamissbruk/main.htm  
2 http://www.rns.se/,  
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av vikt för vårt framtida yrke för att vi ska få en vidare förståelse för 

narkotikamissbrukare och livet de lever.  

 

1.1 Syfte 

Rapportens syfte är att beskriva de olika faktorer som kan ha betydelse för 

missbrukarens beslut att sluta använda narkotika. Rapporten syftar även till att 

ge en ökad kunskap och förståelse för svårigheterna att ta sig ur ett fortgående 

missbruk. 

 

1.2  Frågeställningar 

De frågeställningar vi har utgått från i rapporten för att belysa vägen ut ur 

missbruket är: 

 
Vilka yttre faktorer har påverkat missbrukaren till att sluta använda narkotika? 

Vilka inre faktorer har påverkat missbrukaren till att sluta använda narkotika? 

Har polisens ingripande haft någon betydelse för beslutet att sluta använda 

narkotika? 

 

1.3  Avgränsningar 

Vi har i denna rapport valt att intervjua fyra personer som bor inom Umeå 

kommun. Rapporten blir därmed avgränsad till ett visst geografiskt område. 

Med tanke på rapportens ringa omfattning är fyra intervjupersoner tillräckligt 

för att vi ska få med missbrukarens synvinkel i rapporten. Vi har även valt att 

intervjua två kvinnor och två män för att få en jämställd bedömning gällande 

kön.  

 

1.4 Tillvägagångssätt 

I rapporten har vi använt oss av flertalet skriftliga källor för att uppnå 

objektivitet och stabilitet i vår rapport. Dessa skriftliga källor har tillsammans 
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med intervjuerna utgjort basen för vår empiriska del i rapporten. Vi har i så hög 

utsträckning som möjligt använt oss av tidsaktuella källor med hög trovärdighet. 

Vi har också använt oss av välkända och tillförlitliga Internetsidor.  

 

De personer vi har intervjuat är före detta narkotikamissbrukare. Alla våra 

intervjupersoner har missbrukat narkotika en längre tid och har varit drogfria 

under flera år. Det var viktigt för oss att intervjupersonerna hade varit drogfria 

under några år så att de hunnit få perspektiv på tiden som missbrukare. Med 

hjälp av vår handledare kom vi i kontakt med öppenvården i Umeå och fyra före 

detta missbrukare som vi först kontaktade via telefon. Vi bestämde sedan träff 

med en person åt gången. Under intervjun fick personen själv berätta fritt om 

sin missbruksperiod. Vi ställde kompletterande frågor i slutet av intervjuerna. 

Namnen på personerna vi intervjuat är fingerade.  
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2    Begreppsförklaringar 

Vi anser att det är viktigt att klargöra vissa begrepp innan vi går in på djupet av 

rapporten. Vi kommer inledningsvis att beskriva narkotikamissbruk. Två andra 

begrepp som är viktiga att beskriva är inre och yttre faktorer då denna rapport 

bygger på vilka faktorer som har påverkat missbrukaren att sluta missbruka 

narkotika. Då alla personer vi har intervjuat har varit i kontakt med NA - 

Anonyma Narkomaner så har vi även valt att beskriva hur NA arbetar med 

narkotikamissbruk, då detta kan avspegla sig i intervjuerna.  

 

2.1  Narkotikamissbruk 

All användning av narkotika skulle kunna ses som ett missbruk, då all hantering 

av narkotika som inte är medicinsk, är förbjuden enligt svensk lagstiftning. I 

detta arbete vill vi dock förtydliga att vi inte syftar på all illegal hantering av 

narkotika då vi använder oss av termen narkotikamissbruk. 

 

I denna rapport avser ”narkotikamissbruk” en livsstil där 

narkotikaanvändningen upptar en så pass stor del av individens tillvaro att den 

medför problem av social, psykisk, fysisk och/eller ekonomisk art. En 

”narkotikamissbrukare” enligt vår definition ägnar nästan all sin vakna tid och 

tankeverksamhet åt att planera, införskaffa och finansiera sitt missbruk.3  

När vi använder oss av termen ”missbruk”, syftar vi endast på 

narkotikamissbruk.  

 

Personerna vi har intervjuat har alla använt narkotika på ett sätt som motsvarar 

vår definition av narkotikamissbruk. De har alla haft en livsstil där 

användningen av narkotika har tagit upp en stor del av deras tillvaro. 

 

                                                
3 Kristiansen, A. (2000) Fri från narkotika – Om kvinnor och män som har varit narkotikamissbrukare. 
Stockholm: Elanders Gotab 
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           2.2    Inre och yttre faktorer 

 I vår rapport använder vi oss av följande definition av inre och yttre faktorer.  

 

Med inre faktorer menar vi individens subjektiva upplevelser. Detta kan 

innebära personens egen vilja, rädsla, moraluppfattning, grundläggande 

värderingar, känslor som uppkommer i samband med graviditet, förälskelser 

samt personliga upplevelser. 

 

Med yttre faktorer menar vi individens objektiva upplevelser. Objektiva 

upplevelser kan vara sociala konsekvenser som ett jobb, en bostad, människor i 

ens omgivning, en fast inkomst.4  

 

2.3  Anonyma Narkomaner   

 NA beskriver sin verksamhet på sin hemsida enligt följande: 

”NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger 

blivit ett allvarligt problem. Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet 

för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det finns inga inträdes- eller 

medlemsavgifter. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta 

använda.” 5 

NA är en världsomfattande gemenskap av människor med drogberoende. Det 

krävs inga avgifter, inga löften, ingen registrering och alla är anonyma inför 

varandra.  

I varje NA-grupp delar deltagarna med sig av sina negativa och positiva 

livserfarenheter. Deltagarna i en NA-grupp ger inte råd till varandra utan tar del 

av andra deltagares berättelser om hur man hittar vägen ut ur beroendet och hur 

man känner och mår.6  

                                                
4 Blomqvist, Att sluta med narkotika – med och utan behandling 
5 http://www.nasverige.org/ 

6 http://www.scaa.se/na.html 



Rapport nr. 378 

 6 

 

3  Teori 

I det här kapitlet presenteras vår teoretiska utgångspunkt. Teorin vi har valt är 

symbolisk interaktionism. Vi beskriver nedan de delar i teorin som vi anser är 

av betydelse för vår rapport. 

 

3.1  Symbolisk Interaktionism 

 ”Symbolisk” innebär att individens handlingar och beteenden är symboliska. 

Rörelser, gester och tankar syftar på något mer utöver sig själva. Människor 

läser hela tiden av varandra i allt vi gör. ”Interaktion” betyder växelspel, att två 

eller flera människor står i ett ömsesidigt förhållande till varandra, de 

integrerar.7  

 

Grundstenen för symbolisk interaktionism är den sociala interaktionen mellan 

människor. Detta innebär att människan ses som en aktiv varelse och att hela 

samhället är uppbyggd på denna interaktion. Den sociala interaktionen bidrar till 

att både människan och samhället förändras i och med denna. Människan 

befinner sig i en process och förändras ständigt.8 Människans identitet, livsstil 

och handlingar formas av det sociala och samhälleliga sammanhanget. 

Människans tidigare erfarenheter och upplevelser ger mening åt den nuvarande 

livssituationen och sättet människan förhåller sig till sin framtid.9 

 

Människans självbild finns inte med från födseln utan skapas i samspel med 

andra människor. Individens självbild och identitet formas utifrån hur individen 

bemöts av andra människor och deras värderingar och attityder. Signifikanta 

andra är enligt teorin personer i omgivningen som står oss nära och deras 

beteenden gentemot individen har stor betydelse. Om dessa signifikanta andra 

upprepade gånger ger individen negativa reaktioner under lång tid kan detta 

komma att skapa en negativ självbild hos individen. Det är vanligt att dessa 

signifikanta andra byts ut mot nya signifikanta andra. Individens identitet och 

                                                
7 Jonsson, A. (1990) Introduktion till socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur 
8 Trost, J & Levin, I. (1996). Att förstå vardagen: med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv. Lund : 
Studentlitteratur 
9 Kristiansen, Fri från narkotika  -  Om kvinnor och män som varit narkotikamissbrukare. 
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självbild har stor betydelse för hur individen kommer att handla i vissa 

situationer och även i skapandet av sin livsstil. Denna strävan och utveckling av 

identitet fortsätter livet ut.10 

 

När människor möts i social interaktion försöker de skapa en samordning 

genom att tolka och förutse varandras handlingar och beteenden. Tolkningar 

sker genom att individen ser på sig själv som ett objekt. Individen ser sig själv 

som de tror att andra ser den, och tolkar andras beteenden genom att sätta sig 

själv i deras ställe. Tolkningen tar hjälp symboler, främst i form av språket.  

 

Den sociala identiteten skapas av den sociala värld som människan lever i. Alla 

människor deltar i många olika sociala världar. Dessa sociala världar är 

organiserade kring någonting gemensamt såsom familjeband, fritidsintressen, 

arbetsplats etc. Av dessa sociala världar är det bara i de världar som vi känner 

en hemhörighet i som vi utvecklar en social identitet. Den sociala identiteten 

inom en viss grupp försvinner om individen slutar att umgås i denna grupp. 

Förändringar i livet kan ske gradvis och långsiktigt, men de kan också bero på 

avgörande händelser som leder till att en person etablerar sig i en ny social 

värld.   

 

Inom symbolisk interaktionism talas det om en ”återhämtandeprocess” när det 

gäller vägen ut ur missbruk. Processen innebär att de sociala identiteterna 

organiseras om vilket medför att missbruksidentiteten tonas ner och andra 

identiteter får en ökad innebörd. För att generera en ny social identitet måste 

individen skapa eller hitta nya sociala världar. Individen bör umgås med 

människor som inte har en missbruksidentitet.11 

 

                                                
10 Goldberg, T (1993). Narkotikan avmystifierad -  Ett socialt perspektiv. Stockholm: 
Carlsson Bokförlag. 
 
11 Svensson, B. (1996) Pundare, jonkare och andra – med narkotikan som följeslagare. Stockholm: Carlssons  
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4  Empiri 

I denna del av rapporten beskriver vi inre och yttre faktorer samt sammanfattar 

våra intervjuer. 

 

4.1  Inre och yttre faktorer 

Ofta har ett beslut att sluta missbruka växt fram i kombination av både så 

kallade inre och yttre faktorer. Vi har nedan delat upp inre och yttre faktorer 

enligt vår mening även om vissa av dessa faktorer skulle kunna ses både som en 

inre och en yttre faktor. 

 

4.1.1  Inre faktorer 

 För vissa personer som har slutat med narkotika kan vägen ut beskrivas som att 

personen under sin narkotikaperiod har kommit till insikt om sitt mål med livet. 

Detta innebär att personen har blivit medveten om sina egna önskningar och att 

en egen förmåga att uppfylla dessa finns. Utifrån denna insikt har personen 

bestämt sig för att sluta använda narkotika. De personer som slutar att 

missbruka på basis av denna förklaring har ofta under sin uppväxt känt ett 

utanförskap och haft en dålig självkänsla. Dessa känslor har haft en inverkan på 

att personen har börjat missbruka narkotika för att hitta en social tillhörighet. 

 

Vissa personer berättar att de har slutat använda narkotika på grund av att de 

hamnat i en personlig kris. Dessa personer har inte längre känt att drogerna 

kunnat ge dem någon tröst. Krisen har fått personerna att inse att de har tappat 

kontrollen över sitt liv och därför blivit tvungna att söka hjälp av någon 

utomstående. Krisen har för vissa personer gett dem motivationen att sluta med 

narkotika.12 Att nå sitt ”bottenläge” kan också vara en bidragande orsak till att 

en missbrukare slutar med narkotika. Missbrukaren upplever sin nuvarande 

livssituation värre än tidigare och inser att någonting måste göras innan 

narkotikan blir dennes död.13 

                                                
12Blomqvist, J. (2002) Att sluta med narkotika – med och utan behandling. Stockholm: FoU rapport 2002:2  
13 Kristiansen, Fri från narkotika – Om kvinnor och män som har varit narkotikamissbrukare 
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Livshändelser som att få barn eller att gifta sig kan få stor betydelse för en 

människans fortsatta utveckling. En graviditet innebär för vissa kvinnor en 

förändring i livet. Med mammarollen kommer mer ansvar, nya intressen och 

ställningstaganden. När barnet har fötts kan det för kvinnan komma att 

motverka missbruket och barnet blir ett alternativ till drogerna. Barnet får 

kvinnan att hålla sig ifrån droger för att hon inte vill att barnet ska växa upp i en 

drogmiljö samt att hon inte vill att barnet ska se sin mamma som en 

missbrukare.14    

Vi har placerat graviditet som en inre faktor då kvinnan påverkas känslomässigt 

av graviditeten. Kvinnan förändras både kroppsligt och mentalt, men den största 

förändringen sker i kvinnans känsloliv.  

 

4.1.2  Yttre faktorer 

 En faktor som kan påverka missbrukare att sluta använda narkotika är olika 

typer av inflytande från sin omgivning. Detta kan vara att personen känner sig i 

behov av och får stöd och hjälp av andra människor. Det kan vara någon i 

missbrukarens omgivning som har påverkat denne att inse att han eller hon har 

ett problem. Även en förälskelse kan bidra till att missbrukaren döljer eller 

trappar ner sitt narkotikamissbruk för att inte riskera att bli lämnad av 

partnern.15 

 

Missbrukaren kan under sitt missbruk påverkas av konsekvenser från samhället. 

Negativa sociala konsekvenser kan exempelvis vara bostadslöshet, ekonomiska 

problem eller outhärdliga fängelsevistelser. Narkotikamissbruket kan även 

medföra en rad sociala problem för missbrukaren. Missbrukaren kan få insikt 

om att han eller hon utsätter sina barn för missbruket. Detta kan ha betydelse i 

beslutet att sluta med narkotika.16 

 

                                                
14 Andersson, B & M, Hilte. (1993) Förändringens väg – Självförståelse och strategier i frigörelsen från 
drogmissbruk. Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University. 
15 Andersson & Hilte.  Förändringens väg – Självförståelse och strategier i frigörelsen från drogmissbruk 
16 Kristiansen, Fri från narkotika – Om kvinnor och män som har varit narkotikamissbrukare 
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Nya livssituationer kan medföra att missbrukaren glider ifrån sitt missbruk då 

det inte längre får plats eller passar in i vardagen. Ett beslut att definitivt sluta 

har inte tagits av missbrukaren, narkotikaanvändningen har istället trappats ner 

mer eller mindre omedvetet.17 

 

4.2  Intervjuer 

”Kajsa” 
 Kajsa är 40 år, har en son och är uppväxt i en svensk ”medelklassfamilj”. Kajsa 

började dricka alkohol redan när hon var 14 år. Hon drack varje helg. Efter att 

Kajsa börjat dricka alkohol eskalerade missbruket fort till narkotika av olika 

slag, främst amfetamin. Kajsa använde narkotika dagligen. Kajsa hade hela 

tiden kontakt med sin familj och åkte alltid hem och firade jul. Kajsa levde 

under sitt missbruk med förnekelsen om att hon levde det liv hon ville och hade 

accepterat att drogerna skulle komma att bli hennes död. Kajsa var 24 år när hon 

blev drogfri och har i dagsläget varit drogfri i 16 år. 

 

 Vad fick henne att sluta? 

 Vid ett tillfälle kom polisen till lägenheten där Kajsa befann sig. Polisen ansåg 

att Kajsa var mycket illa däran och beslöt sig för att ta med henne till sjukhuset 

för läkarundersökning. Läkaren tog beslut om att Kajsa skulle omhändertas 

enligt LVM - Lagen om vård av missbrukare. Kajsa fullföljde LVM -

behandlingen, men var inte känslomässigt redo eller villig att sluta med 

narkotika. Kajsa beskriver att hon efter behandlingen fått med sig ”verktygen” 

för att klara av att sluta missbruka vid ett annat tillfälle. 

 

Kajsa blev gravid och upptäckte det i fjärde månaden. Läkaren rådde Kajsa att 

göra abort. Kajsa bestämde sig istället för att behålla barnet och ”ta tag i sitt 

liv”. Kajsa ringde socialsekreteraren och sa att hon ville ha hjälp med att ordna 

upp sitt liv för att hon var gravid. Kajsa blev skickad till ett behandlingshem i 

södra Sverige. Kajsa var missnöjd med behandlingen och åkte hem. Medan 

Kajsa väntade sitt barn var hon mestadels drogfri men hade inte tagit något 
                                                
17 Kristiansen, Fri från narkotika – Om kvinnor och män som har varit narkotikamissbrukare 
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beslut om att sluta helt med droger.  Kajsa hade föreställningen om att hon 

fortfarande skulle kunna ta droger emellanåt. 

 

Kajsa följde med sin bror på AA-möte (Anonyma alkoholister). Efter första 

mötet fortsatte hon att gå på möten, men Kajsa förnekade fortfarande sin livsstil 

och hade bortförklaringar till det mesta under de första mötena. Kajsa hade 

hållit sig någorlunda drogfri en period då hon blev erbjuden narkotika av några 

kompisar. Hon kunde inte stå emot, men efteråt kändes det som ett 

misslyckande och Kajsa insåg att hon inte ville tillbaka till det liv hon hade levt. 

Kajsa kände sig känslomässigt redo att ta steget till ett liv utan droger och 

beskriver det som att ”polletten hade trillat ner”.  

 

Kajsa sammanfattar det som att AA-mötena gav henne ”verktygen”, för att 

kunna hantera och bearbeta sina känslor. Motivationen till att sluta med droger 

fick Kajsa genom att hon blev förälder och för att hon ville vara närvarande för 

sitt barn. 

 

”Björn” 
 Björn är 36 år. Han beskriver att han är uppväxt i en tillsynes ”normal” familj 

men har i efterhand insett att han är uppväxt i en missbruksfamilj.  

 

Björn var väldigt framgångsrik i olika sporter under sin uppväxt. Sporten gav 

honom ”kickar” i livet som han behövde och strävade efter. En knäskada gjorde 

så att Björn inte kunde fortsätta idrotta. Björn började dricka alkohol när han var 

runt 16 år och genom alkoholen hittade han ”kicken” igen. Björn hade alltid 

varit emot droger. När han följde med en kompis till Portugal vid 17 års ålder 

rökte han hasch för första gången. Björn kände genast igen lukten. Det var 

samma lukt han känt under sin uppväxt i sitt hem. Det dröjde inte länge förrän 

Björn var fast i drogerna och de styrde hans liv. 

 

Under hela sin missbruksperiod levde Björn ett dubbelliv med en fot i 

”missbruksvärlden” och en i den ”vanliga världen” då han studerade eller 

jobbade. Björn har varit drogfri i 7 år. 
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Vad fick honom att sluta? 

 På ett av sina jobb så jobbade Björn i en klädaffär och var chef för 

jeansavdelningen. En dag när han jobbade och var ”stenhög” kom det en kund 

med sitt barn. Björn klättrade upp på en av stegarna i butiken för att hämta ett 

par jeans. Barnet var imponerad och sa: ”vilka höga stegar ni har här”. Pappan 

som var polis, tittade på Björn och sa: ”inte så hög som personalen”. Vid detta 

tillfälle insåg Björn att han hade problem med drogerna. 

 

Björns dåvarande flickvän flyttade till en annan stad för att studera och Björn 

flyttade med. Björn bodde kvar i ett halvår och höll sig drogfri. Väl tillbaka i sin 

hemstad började Björn att använda narkotika igen och gick över till heroin. 

Björn flyttade till Umeå för att börja studera och började vid en skola med 

drogpolicy och han började må bra. Björn laddade dock inför lov och helger då 

han hade riktiga ”påtändningar”. 

 

Björn åkte vid ett tillfälle med en kompis till Malmö för att tatuera sig. I Malmö 

hamnade han bland ”riktiga missbrukare” för första gången och fick en 

färdiggjord spruta med heroin i handen. Björn beskriver det som att han fick en 

inre uppenbarelse – ”att det här är helt fel”. Han släppte sprutan och gick 

därifrån. Björn bestämde sig för att han inte kunde fortsätta med drogerna så 

han började ”tända av” och mådde riktigt dåligt. Han slog i telefonkatalogen och 

hittade NA – anonyma narkomaner. Björn fick via telefon kontakt med en kille 

på NA. Killen uppmanade Björn att sluta med narkotika. Björn tog kontakt med 

Socialtjänsten och fick en tågbiljett till ett behandlingshem i södra Sverige. 

Terapeuterna och gruppen på behandlingshemmet satte ord på det han kände 

och hade känt. Det hjälpte honom att se att alkoholen och drogerna var ett 

problem. Björn blev drogfri och åkte hem till sin hemstad igen där han gick på 

eftervård.  

 

Björn hade varit drogfri i 3 månader när han började ”småta” droger. 

Missbruket eskalerade snabbt. Han åkte tillbaka till skolan i Umeå och var 

väldigt suicid. Björn kände att han behövde drogerna. Skolan hade utan att 



Rapport nr. 378 

 13 

 

Björn visste om det planerat in en veckas fjällmarsch. Björn kom på rätt spår 

igen då han inte hade tillgång till narkotika. Han började gå på AA- och NA 

möten när han kom hem från marschen. 

 

Björn träffade en ny kvinna och blev förälskad. De flyttade ihop, skaffade jobb, 

hus, hund och bil. De fick även barn tillsammans. Björn kände att han hade allt 

som han strävat efter. Björn kände sig normal och trodde att han som alla andra 

skulle kunna ta en öl ibland. Ölen väckte känslor och beteenden hos Björn som 

kändes igen sedan livet som missbrukare. Kvinnan Björn hade träffat, orkade 

inte med hans beteenden och bad honom att flytta. Björn beskriver det som att 

han hamnade i ”ensamhålet” igen. Björn stod ute och rökte utanför huset en dag 

när en granne kom förbi och frågade hur han mådde. Björn talade om att han 

skulle vara tvungen att flytta från huset och att han inte visste vad han skulle 

göra. Grannen såg vem Björn var och vilket problem han hade. Grannen erbjöd 

sig att följa med Björn på ett AA – möte. Efter detta fortsatte Björn att gå på 

möten hos både AA och NA.   

 

”Viktor” 
 Viktor är 49 år och fostrad in i rollen som alkoholist. Viktors far och farfar var 

båda alkoholiserade. Viktor upplevde hemmiljön som jobbig då det inte fanns 

någon tid för att känna efter hur han själv mådde. Han var hela tiden på sin vakt 

för att pappans humör snabbt kunde vända. Viktor visste inte själv vem han var 

eller vad han ville. Viktor började dricka alkohol vid 16 års ålder och gillade 

känslan av berusning. Snabbt övergick Viktor till hasch och amfetamin. Viktor 

beskriver känslan som att han hade ”hittat hem”. Kickarna som drogerna gav 

gjorde att han glömde allt och slapp känna efter hur han egentligen mådde. 

Viktor slutade med hockey och pistolskytte som han tidigare ägnat mycket av 

sin fritid åt för att istället ägna sin tid åt droger. Viktor har varit drogfri i 15 år. 

 

Vad fick honom att sluta? 

 Viktor träffade på en gammal kompis som berättade att han skulle bli läkare. 

Viktor blev först förbannad men fick sig samtidigt en funderare. Han ställde sig 

frågan ”vad vill vi göra?” och såg sig omkring på sina påtända kompisar. Viktor 
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insåg att det kanske inte var alla andra som var knäppa, utan att det var han själv 

och hans vänner som var avvikande.  

 

När Viktor var 21 år blev han psykotisk av amfetamin. Han trodde att alla skulle 

ha ihjäl honom och mådde mycket dåligt. Viktor gillade inte längre känslan han 

fick av amfetamin. Viktor spenderade mycket tid ensam eftersom han blev rädd 

för andra människor. Han funderade mycket på livet och slutade med amfetamin 

för att inte bli psykotiskt igen. Viktor fortsatte däremot att missbruka LSD, 

svamp, hasch och alkohol.  

Viktor träffade en kvinna med två barn och höll sig drogfri för att barnen inte 

skulle tas ifrån henne. Istället drack Viktor alkohol på helgerna. Den här 

perioden beskriver Viktor som bra för honom, han trivdes med det jobb han 

hade och kom ifrån sina missbrukskompisar.  

 

Viktor läste in gymnasiet i hög takt. På ett år läste han in 14 ämnen. Med denna 

studietakt fanns ingen tid över till att missbruka. Viktor varken åt eller sov 

under den här perioden och gick ner 15 kg. Viktor och hans nya flickvän åkte på 

en lång resa som för Viktor innebar nya kickar. Viktor bytte hela tiden ut 

drogerna mot annan tvångsmässighet.  

 

Under hösten blev Viktor extremt deprimerad och kände att något var fel. Hans 

flickvän bad honom ta hand om sitt problem, då även hon blev deprimerad av 

hans beteende. Viktor åkte då på kognitiv behandling. Där läste han en bok om 

hur ilska kan lagras inom en. Boken behandlade känslor som Viktor kände. 

Viktor pratade med en behandlingsassistent som förstod precis vad Viktor 

talade om. Assistenten var själv gammal missbrukare och berättade om sina 

erfarenheter. Viktor tog sedan kontakt med eftervården. 

 

Viktor utbildade sig till Socionom och började arbeta med ungdomar. Viktor 

slutade dricka eftersom han ansåg att han själv inte kunde dricka om han skulle 

hjälpa andra med samma problem. Tidigare hade Viktor skickat människor till 

AA trots att han själv fortfarande drack.  
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Viktor gick till slut själv på ett AA-möte med en kompis. De låtsades vara där 

på grund av sitt arbete, inte för att de själv var missbrukare. Efter mötet var 

Viktor alldeles svettig. Allt som de pratade om på mötet stämde in på Viktors 

känslor och tankar.  

 

Viktor drack sista gången för 15 år sedan på en nyårsfest. Han såg sig omkring 

på festen och insåg att alkoholen inte gav honom någonting i små mängder. 

Viktor ställde ifrån sig det halvdruckna champagneglaset och har sedan dess 

aldrig druckit mer.  

 

Viktor säger att det viktigaste för att kunna sluta är att man själv vill. Personer 

runt omkring som puttar en i rätt riktning är viktiga. Bakom beslutet ligger 

mycket hårt arbete, och det är inte ”tur” att man slutar med narkotika när man 

missbrukar. Man känner en enorm skuld och skam över livet man levt. Viktor 

beskriver missbruk som ett långsamt sadistiskt självmord.  

 

”Elisabeth”  
 Elisabeth är 30 år. Hon växte upp tillsammans med sin mamma och sin pappa. 

Hemma var Elisabeth sprallig, livlig och glad, men väldigt bekräftelsesökande. 

Elisabeths pappa var inte känslomässigt engagerad i henne. I skolan försökte 

Elisabeth att passa in. Hon höll sig hela tiden i bakgrunden och var blyg, men 

ville inte bli betraktad som en tönt. Elisabeth höll sig därför till det ”lite tuffare 

gänget”.  

 

Elisabeth var 10 år när hon fick en lillasyster. I samband med detta fick hon 

också reda på att hennes pappa inte var hennes biologiska far. Elisabeth kände 

sig väldigt utanför och sökte alltmer efter den bekräftelse hon inte fick 

hemifrån.  

 

Elisabeth träffade en ny tjejkompis och började tjuvröka i skolan tillsammans 

med henne. Elisabeth bröt helt med sina gamla vänner och de byttes ut mot 

”tuffare” kompisar. Elisabeth snodde triangelmärkt medicin från sin mamma, 
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bland annat medicin mot farmors schizofreni.  På skolavslutningen i sjuan drack 

Elisabeth alkohol för första gången och blev väldigt full. Hon blev hemskjutsad 

till föräldrarna av socialtjänsten. 

 

Elisabeth startade en dag ett bråk hemma för att få en anledning att sticka 

hemifrån. Hon sprang iväg till en kompis 5 år äldre storebror som var 

missbrukare. Elisabeth hittade på en historia om att hon blev misshandlad av sin 

pappa och undrade om hon fick bo hos honom. Elisabeth gjorde vad som helst 

för att få killens uppmärksamhet. Elisabeth började röka hasch tillsammans med 

killen, samtidigt som hon knaprade mammans piller i smyg.  

 

Elisabeth gick då hon var 15 år själv till Socialtjänsten med sin påhittade 

historia om pappan. Socialtjänsten som inte gick på hennes historia skickade 

iväg henne på ett LVU – hem enligt Lagen om vård av unga. Detta upplevde 

Elisabeth inte som någon hjälp, utan snarare som en skola i droger och 

kriminalitet. Elisabeth sniffade mycket under denna tid, och lärde sig alla trick 

om hur man kom undan i pissproverna. Efter ett år fick hon flytta hem igen, och 

var väldigt hämndlysten på hela samhället.  

 

Vad fick henne att sluta? 

 Elisabeths kontakt med den 5 år äldre missbrukaren bröts i och med att han åkte 

dit för att smuggla in hasch från Danmark. Själv hade Elisabeth aldrig någon 

kontakt med polisen. Då killen försvann insåg Elisabeth att hon behövde en ny 

kontakt som kunde förse henne med droger eftersom hon varken hade jobb eller 

pengar. Under en kort period umgicks hon sporadiskt med olika killar, men 

slutade då det fick henne att må väldigt dåligt.  

 

Elisabeth träffade Stefan, och hon var säker på att han var missbrukare. De båda 

började umgås men de talade aldrig om droger. Elisabeth missbrukade 

fortfarande piller i smyg samtidigt som hon ”pejlade” av läget med Stefan. 

Elisabeth fick efter en tid reda på att Stefan var nykter alkoholist och före detta 

narkotikamissbrukare. Eftersom Elisabeth hade fått känslor för Stefan fortsatte 

de umgås trots att hon inte skulle få tag i narkotika genom honom. Elisabeth 
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fortsatte att dricka men en morgon då hon skulle vara barnvakt åt Stefans dotter, 

var hon så bakis att hon var tvungen att springa in på toaletten för att spy. Då 

Elisabeth låg över toalettstolen kom Stefans tvååriga dotter in och strök henne 

på ryggen och frågade ”är du sjuk?”. Elisabeth skämdes enormt mycket och har 

aldrig druckit sedan dess. 

 

Elisabeth fick hjälp av Stefan att komma i kontakt med en anställd på NA. Hon 

åkte på en intensivbehandling på annan ort. Elisabeth åkte inte dit för att få hjälp 

då hon inte ansåg sig ha ett problem, utan för att få medkänsla för den dåliga 

uppväxt hon hade haft. Hon fortsatte berätta lögner om sin dåliga uppväxt. 

Elisabeth blev kontaktperson och följde med på ett NA-möte för klientens skull. 

Efter det mötet började Elisabeth gå på möten för sin egen skull och har sedan 

dess fortsatt att gå. Elisabeth har varit drogfri i 13 år. 
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5  Analys 

I våra intervjuer har det visat sig att alla våra intervjupersoner har påverkats av 

både yttre och inre faktorer då de har valt att sluta missbruka. Vi har under 

arbetets gång sett att det inte är bara en faktor som har spelat in vid ett tillfälle. 

Det vi kunnat se är att både yttre och inre faktorer har på olika sett påverkat 

personerna under en längre tid.  

 

Kajsa bestämde sig för att sluta använda narkotika när hon blev gravid. 

Återfallet när barnet var fött fick henne att inse att hon inte ville leva ett liv som 

missbrukare igen och hon ville definitivt inte förlora sitt barn. I Elisabeths fall 

så var det inte en graviditet som påverkade henne. Det var istället Stefans dotter 

som såg Elisabeth i väldigt dåligt skick dagen efter en rejäl fylla. Elisabeth 

skämdes och det fick henne att sluta missbruka. Gemensamt för kvinnorna i 

våra intervjuer är att barn har haft en påverkan i deras beslut att sluta missbruka.  

 

Det är inte enbart kvinnorna i våra intervjuer som har påverkats av barn. I 

Viktors fall handlade det om rädsla för att hans missbruk skulle medföra att 

socialtjänsten skulle omhänderta flickvännens barn. Detta bidrog till en drogfri 

period för Viktor. Utifrån våra intervjupersoner kan vi urskilja att barn har haft 

en mer avgörande betydelse för kvinnorna än för männen i deras beslut att sluta 

med droger. 

 

Alla intervjupersoner har varit på någon typ av behandling för sitt 

narkotikamissbruk. Kajsa beskriver att det var under behandlingen hon fick 

verktygen som senare fick henne att sluta missbruka. Björn höll sig drogfri på 

grund av behandlingen under en tid. Under behandlingen lärde sig Viktor att 

hantera sina känslor. Elisabeths intensivbehandling var ett steg på vägen till ett 

liv utan narkotika, trots att hon ännu inte erkänt för sig själv att drogerna var ett 

problem. Behandlingen var ingen avgörande faktor i beslutet att sluta missbruka 

för någon av intervjupersonerna. För tre av intervjupersonerna har behandlingen 

efterföljts av en drogfri period i varierande utsträckning. Gemensamt för våra 

intervjupersoner är också att de alla har tagit hjälp av AA/NA och 12 stegs 
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modellen i vägen mot ett drogfritt liv. Alla går i viss utsträckning fortfarande på 

möten och en del av intervjupersonerna jobbar med vård av missbrukare.  

 

Våra intervjupersoner har under resan mot ett narkotikafritt liv påverkats av 

olika människor runt omkring dem. Vi har i rapporten benämnt människor runt 

missbrukaren som en yttre faktor som ofta leder till en inre påverkan hos 

missbrukaren. Alla våra intervjupersoner har påverkats av människor som de 

har haft en nära eller en mer distanserad relation till när det gäller vägen mot ett 

narkotikafritt liv. Ett exempel på detta är Viktors barndomskompis som kommit 

in på läkarutbildningen, vilket fick Viktor att fundera över sina val och 

prioriteringar i livet. Ett annat exempel är Björn som fick en kommentar av en 

kund i butiken där han jobbade, som syftade på hans drogmissbruk. Denna 

kommentar fick Björn att inse att drogerna var ett problem. 

 

 Av våra intervjupersoner så har endast Kajsa varit i kontakt med polisen i 

samband med sitt narkotikamissbruk. Den inverkan som polisen har haft i 

hennes fall är tillfället då de körde henne till läkaren som i sin tur beslutade om 

vård enligt LVM. Även om Kajsa inte slutade med narkotika vid denna 

behandlig har ändå polisens ingripande haft betydelse. Alla intervjupersoner 

hade samma uppfattning om polisen då de var inne i sitt missbruk trots att de 

inte haft någon närmare kontakt. Polisen sågs som ett störande moment bland 

missbrukarna. Om polisens syns så kan det ha en motverkande effekt gentemot 

missbruket även om inga tvångsåtgärder sker.  

 

Ser vi yttre och inre faktorer i denna rapport ur ett teoretiskt perspektiv så 

avspeglar sig symbolisk interaktionism i alla intervjupersoners berättelser. Alla 

berättar om inflytande från andra och hur de har påverkats av dessa personer 

under sin missbruksperiod. Intervjupersonerna har påverkats av allt från små 

kommentarer från människor till situationer där de har påverkats av en 

människa i sig. De människor och situationer som våra intervjupersoner har 

konfronterats av har påverkat dem till att komma steget närmare ett drogfritt liv. 

Detta kan kopplas till teorins beskrivning av hur människor påverkas och 

utvecklas i samspel med andra människor.  
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Signifikanta andra är enligt teorin personer i omgivningen som står oss nära och 

deras beteenden gentemot individen har stor betydelse. Intervjupersonerna 

berättar alla om närstående personer som har påverkat dem under deras 

missbruk på ett positivt sätt. Grunden för ett beslut att sluta använda droger har 

för alla intervjupersoner växt fram under påverkan från signifikanta andra. 

Elisabeth påverkades exempelvis av Stefan och hans dotter precis som Kajsa 

påverkades av sitt nyfödda barn. 
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6.  Diskussion 

 Vi har under intervjuerna fått tala med fantastiska människor och tagit del av 

deras livshistorier. Under arbetet med vår rapport har vi lärt oss oerhört mycket 

mer än vad arbetet syftade till från början. Vi har fått kunskap om missbrukare 

och deras ständiga sökande efter narkotika som vi kommer att ha användning av 

i vårt framtida yrke.  

 
Vi har fått bekräftat att narkotikamissbruk är ett omfattande problem i det 

svenska samhället. Det missbruk som kommer till polisens kännedom är bara 

toppen av ett isberg. Vi upplever det som märkligt att personer kan missbruka 

narkotika under en så pass lång tid som 10 år utan att komma i kontakt med 

polisen en enda gång. 

 

Endast en av våra intervjupersoner har varit i kontakt med polisen under sin 

missbruksperiod. Detta tror vi hade kunnat se annorlunda ut om vi hade haft ett 

annat urval av personer i våra intervjuer. Ingen av våra intervjupersoner har 

varit särskilt tungt kriminellt belastade vid sidan av narkotikamissbruket. Vi tror 

att risken för att komma i kontakt med polisen ökar om personerna som 

missbrukar även ägnar sig åt annan brottslig verksamhet. Håller sig 

missbrukaren bakom stängda dörrar och lever ett tillsynes ”normalt” liv anser vi 

att risken för att bli upptäckt av polisen är mindre.  

 

Arbetet har bidragit till att vi har förstått vikten av att fullfölja våra 

arbetsuppgifter som att kontakta socialtjänsten och utnyttja samarbetet som 

finns i arbetet mot missbruket. Det är av största vikt att poliser tar reda på vad 

det finns för möjligheter till vård och behandling för missbrukare i det distrikt 

de arbetar i. Vi har sett i intervjuerna att behandling har varit ett steg på vägen 

mot ett liv utan narkotika även om det inte har varit den enda avgörande faktorn. 

Vi har under arbetets gång också insett att behandling inte är förgäves även om 

den kanske inte lyckas första gången. I Kajsas fall fick hon under sin 

behandling, som hon uttryckte det, ”verktygen” till ett drogfritt liv även om hon 

inte använde sig av dem på en gång. Det är därför viktigt för oss poliser att 



Rapport nr. 378 

 22 

 

uppmärksamma missbruk och inte ge upp hoppet även om det ibland kanske 

kan te sig omöjligt att hjälpa någon att bli fri från sitt missbruk. För att en 

missbrukare ska kunna bli fri från sitt narkotikamissbruk krävs en egen vilja att 

sluta. 
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