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Sammanfattning 

Missbruk är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde och ett mångfaktoriellt problem. Det som 

framkommit i tidigare studier är att det finns biologiska, sociala och psykologiska faktorer 

som påverkar en människas väg in i ett missbruk. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

hur personer med pågående eller tidigare drogproblematik utifrån sina livsberättelser 

beskriver sin väg in i missbruket. Med droger syftar vi i denna uppsats till narkotikaklassade 

droger. Kvalitativ metod har använts i studien och detta genom ostrukturerade intervjuer med 

en narrativ utgångspunkt. Något som framkommit är att det är svårt att hitta en förklaring som 

är konstant och som anses vara enda faktiska orsaken till missbruket. Några orsaker som 

respondenterna tagit upp som eventuellt bidragande till drogmissbruket är nyfikenhet, 

ångestlindring och verklighetsflykt. Även alkohol och familjeförhållanden har tagits upp som 

eventuellt bidragande faktorer. Vidare har det framkommit att drogbruket i första hand inte 

handlar om att få en känsla utan för att slippa en annan. Resultaten av studien pekar på att 

vägen in i ett missbruk är en process. Det är inte enstaka händelser eller faktorer som leder en 

person in i ett missbruk utan många faktorer som samspelar. Dessutom verkar syftet med att 

ta drogen förändras över tid. 
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1. Inledning 

I Sverige finns det uppskattningsvis över 100 000 personer idag som får vård eller behandling 

för sitt missbruksproblem (Socialstyrelsen, 2011). Majoriteten av dessa har sannolikt 

allvarliga missbruks- och beroendeproblem. Fler än 50 000 personer med 

missbruksproblematik beräknas ha kontakt med socialtjänsten på grund av missbruket. Dit 

räknas både de personer som blivit tvångsvårdade enligt lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM) och de som beviljats frivillig vård enligt socialtjänstlagen (SoL) (Socialstyrelsen, 

2011). Under 2009 uppskattades cirka 36 600 personer med missbruks- och beroendeproblem 

vara aktuella för slutenvård inom hälso- och sjukvården. Majoriteten av dessa hade en 

alkoholdiagnos (25 800 personer) och 6700 personer hade en narkotikadiagnos. Cirka 4100 

personer uppskattades ha både en alkohol- och en narkotikarelaterad diagnos, alltså ett 

blandmissbruksproblem. Även inom kriminalvården finns det många personer med 

beroendeproblem. Den 1 april 2007 uppskattades cirka 13 000 personer med 

missbruksproblem befinna sig på anstalt och cirka 9000 i frivården (Socialstyrelsen, 2011).  

Det är svårt att tala om några exakta siffror vad gäller drogkonsumtion i Sverige eftersom all 

användning av narkotika i Sverige definieras som ett straffbart missbruk (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Det är även svårt att hitta heltäckande definitioner för 

narkotikakonsumtion och narkotikaanvändare eftersom de kan vara väldigt olika. Några 

begrepp som associeras med konsumtion är bruk, riskbruk, skadligt bruk, tungt missbruk och 

beroende. Dessa begrepp ger en uppfattning om konsumtionsmönster, det vill säga hur ofta, 

hur mycket och på vilket sätt en person konsumerar narkotika men även om konsekvenser av 

användandet (Statens folkhälsoinstitut, 2008). En annan faktor som påverkar svårigheten med 

att få en överblick över användandet av alkohol och narkotika är att det finns ett dolt 

missbruk. Ett rimligt antagande är att mörkertalet kan vara stort, framförallt gällande 

missbruket av narkotika då all narkotikaanvändning är illegal. Något man dock känner till är 

att den narkotikarelaterade dödligheten ökat betydligt sedan 2007 (Statens folkhälsoinstitut, 

2008).  

 

Missbruk är inte ett begränsat fenomen inom vissa kulturer eller grupper i samhället utan 

finns runt omkring oss överallt, i alla samhällsklasser. Missbruk drabbar inte endast personen 

som har missbruks- eller beroendeproblematik själv utan även anhöriga och andra närstående. 

Problematiken med missbruk och dess konsekvenser finns på alla arenor såsom i hemmet, på 

arbetsplatsen, i skolan och så vidare. Detta gör att missbruk är ett stort problem, både på 

samhällsnivå och på individnivå. Vår uppfattning, efter att ha studerat forskning på området, 

är att forskningen till stor del handlar om vägen ut ur ett missbruk. Vi har sett många studier 

om vad som motiverar människor att bryta ett missbruk och på vilket sätt de klarat av att göra 

detta. Det är viktigt att öka kunskapen om -och förståelsen för- vilka faktorer som kan hjälpa 

människor att bryta ett missbruk då detta kan bidra till nya behandlingsmetoder och arbetssätt. 

Vi anser dock att det är viktigt att även arbeta förebyggande mot missbruk och motverka 

missbruks- och beroendeproblematik från början, det vill säga att gå till botten med vad det är 

som gör att en människa hamnar i ett missbruk från första början. En ökad förståelse för 

vägen in i ett missbruk kan fördjupa det förebyggande arbetet och därmed bidra till att minska 



5 
 

nyrekryteringen av unga. Detta kan göras genom att öka förståelsen för vilka faktorer som kan 

påverka dem negativt och leda dem in i ett missbruk. På så sätt är det möjligt att man kan 

förbättra och utveckla metoder och nya förhållningssätt för att arbeta preventivt. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personer med pågående eller tidigare 

drogproblematik utifrån sina livsberättelser beskriver sin väg in i missbruket.  

1.2 Frågeställningar 

Hur kommer det sig att respondenterna i vår studie började ta droger? 

Hur kommer det sig att respondenterna i vår studie fastnade i drogmissbruket? 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till missbruk av droger, det vill säga narkotika. Vi har valt att 

utesluta alkoholmissbruk i denna uppsats trots att alkohol också är en drog. Detta på grund av 

att alkohol är lagligt och eftersom vi tror att det är stor skillnad på att hamna i ett 

alkoholmissbruk och ett drogmissbruk, då droger är illegala i Sverige och att det därför krävs 

att en person är villig att göra en lagöverträdelse för att ta en drog. När det gäller narkotika har 

vi inte skilt på de olika substanserna. Vi har inte heller lagt fokus på tiden med eller efter 

drogerna utan främst koncentrerat oss på tiden innan missbruket samt tiden fram till att 

missbruket blev ett beroende. Skillnaderna mellan missbrukande män och kvinnor är inget vi 

valt att inrikta oss på, även om det under studien framkom vissa skillnader som är svåra att 

utelämna.  

1.4 Precisering av begrepp 

Droger: Med begreppet droger menar vi i denna uppsats samtliga substanser som i Sverige är 

illegala och narkotikaklassade. Droger används synonymt med narkotika i vår studie. 

Missbruk: Trots att vi nämnt skillnaderna mellan missbruk och beroende har vi i denna 

uppsats inte separerat dessa närmare. Nationalencyklopedin definierar missbruk som en 

”okontrollerad eller överdriven användning av något, vanligen alkohol, narkotika eller andra 

substanser med euforiserande effekter…” och beroende som ”okontrollerbart begär efter 

njutnings- eller berusningsmedel. Mellan beroende och missbruk finns inte någon distinkt 

skiljelinje, och det finns flera olika definitioner”. Dessa definitioner, från 

Nationalencyklopedin, överensstämmer med vår definition av missbruk i denna studie.  

1.5 Redovisning av sökmotorer 

När vi sökte efter vetenskapliga artiklar om tidigare forskning till vår uppsats använde vi 

databasen Socindex. Sökorden vi skrev in var ”missbruk”, ”drugs”, ”abuse”, ”reasons”, 

”starting” och ”droger”. Med hjälp av dessa ord fick vi tusentals träffar och läste därefter 

igenom rubrikerna på de fem första sidorna vi fick upp. De rubriker som verkade röra samma 

ämne som det vi hade för avsikt att studera, lästes sedan mer grundligt igenom. De ovan 

nämnda sökorden användes också för att söka böcker i Umeå universitetsbiblioteks katalog, 

Album. Vissa artiklar och böcker sållades bort på grund av ålder, då innehållet skulle kunna 

anses vara inaktuellt.  



6 
 

2. Kunskapsöversikt 

2.1 Missbruk eller beroende 

Det är lätt att förväxla missbruk med beroende. Definitionerna är under ständig utveckling 

men några system som ofta används för att klassificera dessa är DSM (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) och ICD-10 (International Classification of 

Diseases, Injuries and Causes of Death) (Johansson & Wirbing, 2005). DSM är ett 

internationellt vedertaget amerikanskt diagnossystem och i den kan man återfinna definitioner 

av just missbruk och beroende (Agerberg, 2004). För att en person ska anses vara beroende av 

en drog enligt den senaste upplagan av DSM, DSM-IV, ska hen uppfylla minst tre av sju 

kriterier, detta dessutom under minst ett år (Agerberg, 2004). Dessa kriterier inrymmer 

tolerans, abstinens samt kontrollförlust. Personen ska alltså ta drogen i större mängd eller 

under längre tid än vad hen tänkt sig samt ha misslyckade försök att minska intaget bakom sig. 

En betydande del av livet ska ägnas åt drogen och därmed kan viktiga aktiviteter försummas. 

Dessutom fortsätter personen att använda droger trots vetskapen om de fysiska och psykiska 

skador som drogen medför (Agerberg, 2004). Enligt DSM-IV kan en person alltså vara 

beroende även om det inte finns en ökad tolerans eller abstinens. Det som främst definierar 

beroendet är att drogen tagit kontroll över en människas liv på olika sätt (Agerberg, 2004).  

För att en person ska ha ett missbruk enligt DSM-IV ska hen uppfylla minst ett av fyra 

kriterier, även här under minst ett år. Dessa kriterier är: Upprepad användning av en drog som 

leder till att en individ misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter hemma, på arbetet eller i 

skolan. Dessutom ska personen använda drogen i riskfyllda situationer (exempelvis vid 

bilkörning) och ha återkommande kontakter med rättvisan på grund av sitt missbruk samt 

fortsätta använda drogen trots upprepade sociala problem (Agerberg, 2004).  

I nuläget överensstämmer definitionerna av missbruk och beroende i DSM-IV och i ICD-10 

till stor del men det finns dock några skillnader dem emellan. ICD-10 skiljer på beroende och 

skadligt bruk, medan DSM-IV skiljer på beroende och missbruk (Johansson & Wirbing, 

2005). Diagnosen skadligt bruk kan enligt ICD-10 bara vara aktuell om det föreligger ett 

sådant missbruksmönster som leder till faktiska skador för den fysiska eller psykiska hälsan. 

Detta är något som inte återfinns i DSM-IV (Johansson & Wirbing, 2005). Enligt DSM-IV är 

beroende en noga definierad diagnos. Den innehåller både sociala, psykologiska och 

medicinska inslag medan missbruk är lite mer vagt och tar sikte mest på de sociala 

konsekvenserna (Agerberg, 2004). Ett missbruk är mer kopplat till särskilda situationer eller 

perioder i livet. Exempelvis kan ungdomar dricka alkohol flera gånger i veckan och därmed 

missbruka alkohol, men det betyder inte per automatik att de också har hunnit bli 

alkoholberoende. Fortsätter de att dricka på samma sätt under en längre tid finns dock en risk 

att de utvecklar ett beroende. Ett beroende tar alltså tid att utveckla (Agerberg, 2004).  

2.2 Arv och miljö 

Det finns ingen förklaringsmodell som fullt ut kan klargöra orsakerna bakom missbruk och 

beroende. Orsakerna är helt enkelt alltför många. Missbruk och beroendeutveckling är ett 

mångfaktoriellt problem och ett tvärvetenskapligt kunskapsområde. De olika förklaringarna 

och synsätten kan ofta komplettera varandra. (Johansson & Wirbing, 2005) 
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Melin och Näsholm (1998) menar att missbruk är en komplicerad process där flera olika 

faktorer samverkar. Dessa faktorer kan vara biologiska, sociala, psykologiska eller kulturella. 

Missbruk är alltså inte ett statiskt tillstånd. Ett begrepp som används för att beskriva vägen in 

och ut ur ett missbruk är missbrukskarriär (Melin & Näsholm, 1998). Melin och Näsholm 

(1998) anser att processen som kan påverka eller forma en missbrukskarriär startar redan i 

samband med födseln eller ännu tidigare. När det gäller vägen in i ett missbruk finns det 

forskning som påvisar att genetiska faktorer kan ha hämmande eller accelererande effekter vid 

processen. De flesta människor i vårt samhälle idag kommer någon gång i kontakt med 

alkohol eller andra droger. Förekomst, tillgänglighet och synen på användandet av droger 

styrs till stor del av samhällets traditioner och normer (Melin & Näsholm, 1998).  

Johansson och Wirbing (2005) menar att man i den medicinska förklaringsmodellen beskriver 

missbruk och beroende som sjukdomstillstånd eller störningar med multifaktoriell bakgrund. I 

dessa förklaringsmodeller brukar genetisk sårbarhet, vissa personlighetsdrag och livsstil 

räknas in. Ibland jämförs missbruk och beroende med livsstilsrelaterade sjukdomar såsom 

högt blodtryck eller övervikt, där man återfinner samma komplexa samverkan mellan olika 

faktorer, nämligen arv, miljö- och personlighetsfaktorer (Johansson & Wirbing, 2005). 

Johansson och Wirbing (2005) förklarar att varje faktor varierar och att det inte finns en 

enskild gen, personlighetsvariabel eller miljöfaktor som kan ge en korrekt förklaring till att 

sjukdomen uppstår.  

Det finns som tidigare nämnts många olika faktorer som kan påverka huruvida en person 

påbörjar en missbruksutveckling eller inte. Om och när en person möter och provar olika 

droger påverkas hen till stor del av familjens och individens situation i samhället. Hur mötet 

med drogen sedan utformar sig beror främst på vilken person det är som provar. Om 

missbruksutveckling initieras eller inte avgörs av arvet, den egna situationen samt samspelet 

med de effekter som drogen ger (Melin & Näsholm, 1998). Det finns ett antal urskiljbara faser 

under vägen in i ett missbruk och ett beroende. Faserna innebär att möta, prova, regelbundet 

konsumera, bli högkonsument, missbruka och till sist utveckla ett, i första hand psykiskt, men 

successivt även fysiskt beroende (Melin & Näsholm, 1998). 

Johansson och Wirbing (2005) anser att idén om att det finns en särskild 

missbrukspersonlighet är förlegad. De förklarar att många människor accepterar förklaringen 

att vissa personer har en genetisk sårbarhet som ökar risken att hamna i ett missbruk. De 

påpekar dock att detta inte är detsamma som att narkomani skulle vara ärftligt då det inte 

finns några särskilda gener för beroende eller missbruk. Det handlar istället om att generna 

påverkar individens ämnesomsättning, samt om hormoner och fysiologiska processer, vilka 

har betydelse för hur en person reagerar på droger. Johansson och Wirbing (2005) beskriver 

att den genetiska sårbarheten i huvudsak består av två fenomen, en rusupplevelse som 

kännetecknas av en stark eufori samt en tolerans för högre doser av drogen.  

Melin och Näsholm (1998) menar att det saknas metoder för att i kartläggnings- och 

behandlingsarbete kunna bedöma om de biologiska faktorerna, det vill säga arvsfaktorerna, 

finns med i en individs missbrukskarriär. De anser att man ska uppmärksamma att det kan 

finnas en bakomliggande genetisk riskfaktor om en person beskriver att hen tidigt ”tålde” 
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stora mängder alkohol och dessutom upplevde eufori vid konsumtionen. Det kan i ett sådant 

fall finnas en större risk att denna person utvecklar ett beroende. Även Johansson och Wirbing 

(2005) tar upp hög tolerans och starka känslor av välbehag som varningstecken för en 

genetisk sårbarhet.  

Under de senaste åren har kunskapen kring arvsfaktorers betydelse fördjupats och det finns 

även studier som antyder att ärftligheten även gäller drogmissbruk och inte endast 

alkoholmissbruk (Melin & Näsholm, 1998). Johansson och Wirbing (2005) förklarar att 

kunskapen om genetikens betydelse för missbruk och beroende av narkotika och läkemedel är 

mer begränsad än kunskapen om genetikens betydelse för missbruk av alkohol. Det finns 

dock studier om syskon och tvillingar som antyder att det även vid narkotikamissbruk finns 

biologiska sårbarhetsfaktorer. Det finns också en amerikansk pilotstudie som visat att 

människor löper större risk att utveckla ett beroende av lugnande medel och sömnmedel 

(bensodiazepiner) om de har en förälder som är alkoholmissbrukare (Johansson & Wirbing, 

2005).  

2.3 Drogens olika funktioner 

Många funktioner som tillskrivs olika droger är giltiga för de flesta människor. Exempelvis 

försöker normalbrukaren i allmänhet med hjälp av alkohol uppnå avspänning, eufori och 

social samvaro. För individer med missbruksproblem fyller användningen av drogen förutom 

de ovan nämnda funktioner även andra ändamål. Alla droger har egenskaper som kan 

förändra en människas psykiska tillstånd. En person som handskas med inre konflikter kan 

använda drogen för att dämpa obehag (Melin & Näsholm, 1998).  

Strävan efter ett rus som kan uppnås genom användandet av en drog kan tyckas irrationell. 

Dock är denna strävan med hänsyn till missbrukarens inre dynamik ofta logisk. Det kan finnas 

otroligt många olika funktioner som en drog kan fylla för en missbrukare, bland annat 

isolering av känslor och tankar, förändring av sinnesintryck och sinnestillstånd, 

ansvarsbefrielse, belöning, självkänsloreglerande, hämningslösande, social gemenskap, 

eufori, självmedicinering, smärtlindring, självdestruktivitet, identitetsskapande, reglera 

känslolivet, dämpning av abstinens med mera (Melin & Näsholm, 1998).  

Det som dock har framkommit när missbrukare själva har förklarat anledningen till att de 

började använda droger är att det oftast handlat om nyfikenhet, sökandet efter spänning samt 

att kompisar använde droger eller hade en positiv syn på droger. Mer sällan har personer med 

missbruksproblematik beskrivit anledningarna till drogdebuten som grundade i problematik 

såsom ångest, depressioner eller en vilja att fly från andra problem (Kristiansen, 1999). 

Vidare menar Kristiansen (1999) att det enligt forskning inte heller finns något empiriskt stöd 

för att det skulle vara utomstående personer som utnyttjar individen och får denne att använda 

droger eller för att ungdomar på grund av påtryckningar från kamrater börjar ta droger mot sin 

vilja.  
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2.4 Med början i tonåren 

Kristiansen (1999) skriver att de flesta människor som har hamnat i ett missbruk har börjat 

med droger i tonåren. Starten för narkotikaanvändningen har alltså startat i adolescensen som 

är en tid som brukar innefatta mycket tankar, känslor och energi till att hitta sig själv och bli 

någon, både i sina egna och i andras ögon (Kristiansen, 1999). Tonåren är en tid då ungdomar 

frigör sig från sina föräldrar och tar mer kontakt med vänner och jämnåriga. Det finns 

forskare som betonar problem som kan uppstå under adolescensen och menar att många 

ungdomar drabbas av psykisk stress och kriser. Vidare menar de att detta kan påverka en 

ungdom till att börja använda droger (Kristiansen, 1999).  

Claudia Fahlke (2006) skriver i rapporten Vad är det som gör att unga testar narkotika och 

vad gör att vissa fastnar om en studie som gjordes bland 18-åringar i Göteborg rörande 

drogvanor och psykisk hälsa hos ungdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Frågor som 

ungdomarna skulle svara på i studien handlade om upplevelser ungdomar haft av droger, hur 

de hanterade den upplevelsen samt huruvida upplevelsen påverkat den fortsatta användningen. 

Av de ungdomar som hade provat droger svarade nästan hälften att de upplevt psykiskt 

obehag av drogen. Upplevelser som ångest, depressiva besvär och psykotiska symptom är 

exempel på de obehag som ungdomarna rapporterade. För drygt hälften av ungdomarna som 

upplevt obehag vid användandet av en drog innebar upplevelsen att de aldrig mer ville 

använda droger, medan resterande kunde tänka sig att använda droger igen, trots besvären de 

hade upplevt (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Ungefär 80 procent av de ungdomar som 

provat narkotika uppgav att de även upplevt positiva effekter av drogen. De effekter som 

beskrevs var stark eufori, ökat självförtroende, känsla av samhörighet och ökad 

prestationsförmåga (Fahlke, 2006).  

Titus, Godley och White (2006) gjorde en studie om varför ungdomar börjar, slutar eller 

fortsätter att använda droger och alkohol. De samlade in kvalitativ data från 923 ungdomar. 

Resultatet av studien visade att de vanligaste orsakerna till att ungdomarna började med 

droger var grupptryck och viljan att experimentera. Många ungdomar experimenterar med 

olika droger men de flesta utvecklar inga problem. Tidigare studier om orsaker till 

användandet av droger och alkohol har visat skillnader mellan ålder, kön, social status, 

användningsfrekvens, psykosocial mognad med mera. Det har forskats om orsaker till 

droganvändning men man har sällan gjort skillnad på att börja med droger och orsakerna till 

att fortsätta med droger. Titus, Godley och White (2006) menar att en mer specifik 

uppdelning av dessa orsaker skulle kunna ge information som är mer användbar för att 

utveckla teorier som kan ligga till grund för nya behandlingsmodeller och framförallt 

förebyggande metoder.  

Tidigare studier av ungdomars skäl till att prova droger har gett ett brett utbud av förklaringar. 

Exempel på dessa är ”mina vänner pressade mig”, ”för att må bra och bli hög”, ”att ha kul 

med mina vänner” och ”att fly från mina problem”. Titus, Godley och White (2006)  har 

sammanfattat dessa skäl till ett mindre antal ”teman”. Dessa teman är ”grupptryck och sociala 

beteenden”, ”hantera negativa situationer och känslor” samt ”uppnå ett behagligt tillstånd”. 
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Något som Titus, Godley och White (2006) kom fram till i sin studie var att skälen till att 

använda droger förändrades under tidens gång. De främsta orsakerna till att börja med droger 

visade sig vara socialt förknippade medan skälen för att fortsätta med drogerna verkade vara 

mer individuella. Det sociala trycket påverkade ungdomarna till att börja med droger men 

med tiden blev de sociala faktorerna mindre viktiga. Endast 18 % rapporterade orsaker av 

social karaktär som anledningar till att fortsätta med droger. Även orsaken ”att klara 

svårigheter” visade sig ha samma utvecklingsmönster. Det var inte en viktig anledning till att 

ungdomarna började med droger men blev allt viktigare som orsak för att fortsätta med 

drogerna.  

2.5 Risk- och skyddsfaktorer 

Knut Sundell (2008) skriver om olika riskfaktorer för narkotikabruk i boken Narkotikan i 

Sverige: Metoder för förebyggande arbete. Han skiljer på riskfaktorer vad gäller att debutera 

med narkotika och att bli beroende av narkotika. Vad gäller debuten menar Sundell (2008) att 

de största faktorerna som påverkar ungdomar är föräldrar, kamratgruppen, skolan och 

närmiljön. När det handlar om att prova narkotika är föräldrarna den viktigaste skyddsfaktorn 

och därmed även riskfaktorn för ungdomar. Föräldrar som inte ägnar tid åt sina ungdomar, 

som är otydliga, inkonsekventa och som inte respekterar ungdomens åsikter ökar risken för att 

ungdomen ska prova narkotika. Konflikter mellan föräldrarna och även mellan 

barnet/ungdomen och föräldrarna har också stor betydelse för hur pass benägen ungdomen 

senare är att använda narkotika (Sundell, 2008). Vad gäller riskfaktorer i kamratgruppen är de 

största farorna vänner som använder droger och begår andra brott eller som har andra 

antisociala beteenden. I skolan är de generella riskfaktorerna skolk, bristande intresse och 

dåliga betyg. Riskfaktorn i närmiljön är främst tillgången till narkotika. Sundell (2008) skriver 

även om individuella riskfaktorer, alltså riskfaktorer som kan knytas direkt till individen. Den 

största riskfaktorn på den individuella nivån är aggressivitet. Barn som inte lär sig att hantera 

konflikter är i riskzonen för flera antisociala beteenden, däribland även narkotikabruk. Fler 

individuella riskfaktorer som Sundell (2008) beskriver är en tidig debut av olika antisociala 

beteenden, tobaksanvändning, impulsivitet, positiv attityd till droger, hög grad av 

självständighet, låg självkänsla och ångest. Vidare förklarar han att låg socioekonomisk status 

enligt tidigare forskning överraskande nog inte är en riskfaktor. Den sociala bakgrund en 

ungdom har är av underordnad betydelse när andra faktorer såsom föräldrars förhållningssätt 

och kamratval vägs in. Resultaten från en studie gjord i Stockholm visar att föräldrars 

utbildning, arbetslöshet, invandrarbakgrund eller enföräldershushåll inte påverkar risken för 

att en ungdom ska ta narkotika (Sundell, 2008). Dock påpekar Sundell (2008) att ekonomisk 

utsatthet och social isolering kan påverka en familj negativt och att det i sin tur kan leda till att 

en ungdom söker sig bort från familjen och till vänner. Om dessa vänner sedan använder 

droger ökar risken för narkotikadebut för ungdomen. Något som kan tyckas självklart men 

som ändå bör påpekas är att antalet riskfaktorer påverkar utsattheten och risken för antisociala 

beteenden. Riskökningen blir betydligt starkare när flera riskfaktorer uppträder samtidigt. 

Enstaka riskfaktorer innebär vanligtvis endast en mindre riskökning (Sundell, 2008).   
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3. Metod 

3.1 Vetenskapssyn 

Två stora grenar vad gäller vetenskapliga förhållningssätt är positivismen och hermeneutiken. 

Medan positivismen står för vetenskaplig likformighet och absoluta sanningar, står 

hermeneutiken för tolkning och försöker förstå grundbetingelserna i den mänskliga existensen 

(Patel & Davidson, 2003). För att exemplifiera hur hermeneutiken fungerar, används ibland 

begreppet den hermeneutiska cirkeln (Thurén, 2007). Med detta menas att vår förförståelse 

ger oss en bild av ett specifikt fenomen, varigenom fenomenet kan studeras närmare. På detta 

sätt breddas vår bild av –och förståelse för– fenomenet i fråga. Stöter vi sedan på samma 

fenomen igen använder vi oss av vår djupare förståelse när vi studerar det en andra gång och 

gör kanske en ny tolkning genom vilken vi tillägnar oss en ännu större förståelse. Det är detta 

som kallas den hermeneutiska cirkeln även om den mer liknar en hermeneutisk spiral, enligt 

Thurén (2007). I vår studie intervjuar vi människor som genomgår eller har genomgått år av 

drogmissbruk och i detta fall anser vi att det lämpar sig bäst att ha en hermeneutisk 

utgångspunkt. Någon allmängiltig sanning eller naturvetenskapliga analyser kring varför våra 

respondenter har hamnat i sitt missbruk ligger inte inom ramen för denna studie. Däremot är 

det så att hermeneutikens förespråkande av tolkningar möjliggör en analys som kan förgrena 

sig i flera tänkbara resultat. Språkets tolkningsmöjligheter är själva medelpunkten inom 

hermeneutiken och används för att förstå mänskliga företeelser. Det är också därför det 

hermeneutiska förhållningssättet är tillämpbart inom kvalitativ forskning och kanske är detta 

extra tydligt inom den narrativa metod som vi använt oss av (Patel & Davidson, 2003). Vi har 

i samstämmighet med hermeneutiken inte studerat våra respondenters berättelse bit för bit, 

utan vi har snarare bildat oss en helhetsuppfattning där sambandet mellan de olika episoderna 

inom berättelserna bildar en helhet (Patel & Davidson, 2003). 

3.2 Val av datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av kvalitativ metod i form av ostrukturerade intervjuer med en narrativ 

utgångspunkt. Forskningsansatsen har varit induktiv eftersom vi har gått in i studien utan att 

först ha förankrat undersökningen i en vedertagen teori eller liknande (Patel & Davidson, 

2003). Vi har skapat våra hypoteser och teorier utifrån vad respondenterna har berättat för oss 

och har alltså låtit intervjuerna styra vilken litteratur och vilka teorier vi har sökt oss till. Inom 

den narrativa traditionen ber man respondenten att berätta om sitt liv eller en episod i sitt liv, 

utan att hen hämmas eller begränsas av en mer strukturerad utfrågning (Gillham, 2008). Enligt 

Donald Polkingthorne, som är professor i psykologi och som har gett ut en bok om narrativ, 

kan begreppet narrativ definieras på följande sätt: ”Den primära form genom vilken den 

mänskliga upplevelsen får sin mening … en kognitiv process som organiserar mänskliga 

upplevelser i temporärt meningsfulla episoder” (i Gillham, 2008, s. 76).  Att berätta historier 

ligger så djupt rotat i den mänskliga kognitionen att det är svårt att avgöra om det är medfött 

eller om det är en socialt antagen betingelse. Utvecklingspsykologen Jerome Bruner menar att 

ett liv som det levs är oskiljbart från det liv som berättas. Ett liv behöver inte präglas av 

faktiska omständigheter utan det kan snarare handla om hur det tolkas och omtolkas med 

hjälp av berättelser om det egna livet (i Gillham, 2008). Det man får fram med stöd av den 

narrativa ansatsen är en mindre påtvingad och mer ”äkta” skildring av respondentens 



12 
 

perspektiv. Inom den narrativa traditionen är det inte viktigt att detaljerna är korrekt återgivna 

utan det är respondentens känslor eller upplevelser kring episoden som står i fokus, vilket vi 

också påpekade för våra respondenter innan intervjuernas början. Vi var alltså inte 

intresserade av objektiva fakta, utan ville snarare att intervjuerna skulle handla om 

respondentens upplevelser av sitt liv, hur perspektiven förändras med tiden och hur hen kan 

hitta samband mellan händelser och kontext (Bryman, 2001). Respondenternas tolkningar av 

sig själva sätts i fokus, med all dess komplexitet och motsägelsefullhet (Johansson, 2005). 

Den narrativa metod vi använt oss av fyller också ett högre syfte för respondenterna då det är 

via berättelser som vi tolkar och förstår våra liv och därmed även våra handlingar (Ekman, 

2004). Det är dock inte helt realistiskt att få respondenterna att berätta om sitt liv helt utan 

styrning. Detta blev mer påtagligt i vissa intervjutillfällen än i andra, men det är överlag 

viktigt att frågorna följer en kronologi och att vi som intervjuare är lyhörda och försöker få 

respondenten att berätta färdigt eller att utvidga sin historia. Inom den narrativa traditionen 

avbryter man aldrig respondenten förrän hen signalerar att hen berättat klart (Gillham, 2008). 

I denna studie har vi bett respondenterna att berätta om sina liv med egna ord, så att de själva 

får ringa in de viktiga områdena i den episod av livet som lett dem fram till drogmissbruket. 

Den enda fråga vi har ställt till samtliga respondenter är om de kan berätta om sin barndom 

och familjen de växt upp i. De har sedan fått berätta fritt utifrån sitt perspektiv. En fördel med 

narrativ är att det är en bra metod för att få fram människors upplevelser och vad de har för 

tankar och känslor kring dem (Gillham, 2008). Risken hade varit påtagligt stor att intressanta 

aspekter om respondentens liv inte hade kommit på tal om intervjun exempelvis hade varit 

semistrukturerad, vilket är den vanligaste metoden (Gillham, 2008). När respondenten berättat 

färdigt såg vi till att följa upp olika aspekter av dennes liv som inte fått plats i den egna 

berättelsen, vilket utgör en del av den narrativa metoden (Gillham, 2008). Denna 

avslutningsfas var viktig både för vår studie och förmodligen även för respondenterna som då 

fick en sorts muntlig feedback av oss. Vi valde att intervjua fyra personer om deras liv som 

brukare av droger men vi fokuserade även på hur deras liv sett ut innan drogerna kom in i 

bilden. Inom den narrativa traditionen kan det räcka med att bara intervjua en person, men på 

senare tid har det blivit vanligare att intervjua fler och sedan jämföra dessa med varandra 

(Bryman, 2001). Detta var något vi tog till oss när vi valde att göra fyra intervjuer. Eftersom 

vi använder oss av en metod som är ostrukturerad samt att det i en studie av denna typ 

förefaller omöjligt att uppnå en fullständig teoretisk mättnad, avgränsade vi antalet 

respondenter till fyra stycken. De representerar fyra olika livsöden, fyra röster, som uppvisar 

både likheter och olikheter med varandra. 

3.3 Tillvägagångssätt 

När vi hade bestämt ämne för denna uppsats läste vi litteratur som behandlade området 

missbruk för att öka vår förståelse för ämnet, parallellt med att vi försökte få tag på 

respondenter. Detta gjorde vi genom att kontakta olika behandlingshem inom närliggande 

geografiskt avstånd i förhållande till var vi befann oss. Vi gick även på ett möte för anonyma 

narkomaner för att öka vår egen förståelse för hur vägen in i ett drogmissbruk kan se ut. Vid 

detta möte upptäckte vi att det inte var helt lätt för personerna att komma ihåg och återge hur 

de levt under tiden innan drogerna och vad som egentligen hade lett dem dit. Detta gjorde att 

vi bestämde oss för att ge ut ett informationsblad (se bilaga) till tänkbara respondenter så att 



13 
 

de i förväg skulle veta det exakta syftet med vår studie för att de därigenom skulle hinna tänka 

på vad de ville ta upp. Detta var viktigt då den narrativa, ostrukturerade intervjun är en så pass 

fri form där respondenten själv sätter dagordningen. Denna metod förutsätter därför ett visst 

mått av förberedelse från respondentens sida. Att lämna ut denna typ av informationsblad är 

därför något som rekommenderas innan ostrukturerade intervjuer äger rum (Gillham, 2008). 

Informationsbladen mejlades ut till personer vi hade pratat med via telefon och som arbetade 

på de olika behandlingshemmen. Personalen delade ut informationsbladen till de klienter som 

passade vår målgrupp, det vill säga personer med ett tidigare eller pågående drogmissbruk. 

Sedan kontaktade antingen personalen eller respondenterna själva oss, varpå vi bokade en 

lämplig tid och plats för intervjun. Parallellt med detta arbete har vi hela tiden läst på om vårt 

ämne samt förberett intervjuerna, genom att fördjupa oss i litteratur som rör narrativ och 

ostrukturerade intervjuer. Vid samtliga intervjutillfällen medverkade vi båda två och 

respondenterna fick, som vi nämnt ovan, berätta sina livsberättelser ganska fritt, varefter vi 

ställde kompletterande frågor som tedde sig olika från fall till fall. Intervjuerna 

transkriberades sedan för att få ner deras berättelser i skrift, eftersom de då blir lättare att 

bearbeta och analysera (Gillham, 2008). När man talar om narrativ analys som begrepp är det 

inte möjligt att använda detta i singularis, det finns alltså inte en sorts narrativ analys utan det 

finns flera olika sätt att analysera livsberättelser (Johansson, 2005). Ett sätt är att göra detta 

med hjälp av en innehållsanalys, som är den analysmetod vi valt att använda oss av. En 

innehållsanalys kännetecknas av att man fokuserar på vad som berättas, det vill säga vad som 

utgör kärnan i det som sägs. Det är viktigt att fånga upp både ytliga och underliggande teman 

och att relatera det som berättas till dess kontext (Johansson, 2005). Vid analysarbetet bildade 

vi oss först en helhetsuppfattning för vad som sagts. Vi plockade ut citat där respondenterna 

själva förklarade direkta anledningar till sitt missbruk, men även citat vars innehåll var mer 

tolkningsbara och som kanske inte kunde betraktas som direkta orsaker till missbruket, men 

som ändå kan ha fungerat som bidragande faktorer till respondentens missbruk. 

3.4 Etiska reflektioner 

Som nämnts tidigare så har intervjuerna föregåtts av att respondenterna fått ett 

informationsblad där studiens syfte, rätten till anonymitet, intervjuns beräknade längd, att vi 

båda skulle närvara och deras rätt att ångra sin medverkan presenterades. Även information 

om att deras berättelse endast skulle användas till denna studie fanns med i bladet. Fördelen 

med att be någon i personalen att lämna ut informationsbladen är enligt oss att det är den mest 

etiskt riktiga vägen att gå. På så sätt kan klienterna som tar del av informationen få behålla sin 

anonymitet vid detta skede samt att de själva, i lugn och ro, får ta ställning till om de vill vara 

med eller inte. Eftersom vi har försökt vara tydliga med studiens syfte så har de också vetat 

vad det är de tackar ja till. 

Vi har varit noga med att låta respondenterna ta del av de forskningsetiska krav som gäller för 

svensk forskning, både i skrift via informationsbladet och även muntligt precis innan intervjun 

påbörjades. Information gavs till respondenten om studiens syfte och att deltagandet var 

frivilligt. Vi informerade om att vi behandlar alla uppgifter som rör personen med största 

möjliga konfidentialitet, samt att de uppgifter som samlades in endast skulle användas för 

forskningsändamålet (Bryman, 2001). 
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Vår utgångspunkt har hela tiden varit att det ska kännas så bekvämt som möjligt för 

respondenten att berätta sin historia. För att få en avslappnad stämning vid intervjutillfället 

var det mycket viktigt att tänka på var intervjun skulle äga rum (Gillham, 2008). Vi valde 

därför att vistas på de olika behandlingshemmen eftersom det var respondenternas hemmaplan 

och eftersom de själva tyckte att det var den bästa lösningen. Ämnet som skulle lyftas upp till 

ytan var känsligt och därför var det viktigt att respondenten kände sig bekväm i den rumsliga 

omgivningen hen befann sig i. Samtidigt finns det inget som säger att det är dåligt att prata 

om känsliga ämnen. Dessa personer hade samtyckt till vår undersökning och ansåg därmed 

alltså inte att det var ett för känsligt ämne. Vi fick snarare uppfattningen att den pratstund vi 

hade var betydelsefull för dem då de förbehållslöst fick prata om sina liv inför två personer 

som lyssnade på vad de hade att säga med ett brinnande intresse! 

Att vi båda närvarade vid intervjutillfällena kan också diskuteras så tillvida att respondenterna 

skulle kunna känna sig utsatta, som om det vore två mot en. Dock hade de fått information om 

att vi båda skulle närvara och hade samtyckt till detta. Dessutom tror vi inte att situationen 

kändes särskilt hotfull med tanke på metodens utgångspunkt som innebar att vi inte skulle 

grilla respondenten med en massa frågor. Vid en sådan intervju hade det möjligtvis varit 

mindre lämpligt med två utfrågare men eftersom vår roll endast var att sitta och lyssna tror vi 

att respondenterna snarare kände att det var skönt och avdramatiserande att ha två personer att 

vila ögonen på under tiden de berättade om sina liv. Möjligen hade de kunnat uppleva 

situationen som för intim om de skulle ha behövt berätta sin historia för en person, snarare än 

två intervjuare. 

3.5 Metodologiska reflektioner 

Självfallet har den narrativa metoden inte bara positiva sidor, även om vi anser att de 

övervinner de dåliga. Ett problem med den narrativa metoden är att människor, generellt sett, 

är i behov av styrning för att organisera sina berättelser. Å ena sidan kan det bli så att om 

respondenterna bara berättar utan att vi frågar något tillbaka kan de få en känsla av att det de 

säger inte är relevant eller att vi uppfattar dem som ointressanta. Människor är i regel 

beroende av muntlig feedback i denna typ av situation. Å andra sidan får dessa personer prata 

fritt om sina liv i en dryg timme och detta kan göra att de får en stark känsla av att faktiskt 

känna sig väldigt intressanta. Vidare riskerade vi, på grund av vårt metodval, att vi skulle 

hamna i en situation där vi skulle sitta med en massa material som inte gick att analysera på 

grund av att intervjuerna är ostrukturerade och att ingen berättelse kanske är den andra lik 

(Gillham, 2008). Dock finns det i denna studie en tydlig gemensam nämnare för samtliga 

respondenter som automatiskt kommer att generera intressanta likheter och skillnader som är 

analyserbara. Inom den definierade gruppen kommer det att komma fram olika sätt att se på 

ett sammanhang, vilket berikar forskningen (Gillham, 2008). 

Att vi båda närvarade vid samtliga fyra intervjuer gör att vi stärker studiens interna reliabilitet. 

Med detta menas att medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur de ska tolka det 

som respondenterna berättar (Bryman, 2001). En så pass stark intern reliabilitet skulle varit 

betydligt svårare att uppnå om vi hade delat upp intervjuerna genom att till exempel göra två 

var. Förmodligen hade den som gjort respektive intervju haft tolkningsföreträde, men 

eftersom vi båda var med kan vi nu gemensamt komma fram till hur intervjuerna ska tolkas. 
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4. Teorier 

4.1 Val av teorier 

Freuds psykodynamiska teori valde vi med anledning av att den förklarar att människan är ett 

resultat av hela sin livshistoria men i synnerhet av sin barndom (Karlsson, 2007). Den 

förklarar drifter som ett medfött fenomen och som en instinkt som tar sig olika uttryck 

beroende på personens tidigare upplevelser (Karlsson, 2007). Sammantaget ger den 

psykodynamiska teorin förklaringar till mänskligt beteende som kan antas vara rimliga. 

Valet att använda symbolisk interaktionism motiverar vi med att det är ett flertal olika teorier 

som lätt kan appliceras på mänskliga företeelser och denna lämpar sig därför inom forskning 

som rör studiet av människan. Teorierna förklarar hur människan i samspel med andra 

utvecklar sin personlighet och identitet (Berg, Boglind, Leissner, Månson & Värnlund, 1975). 

Fokus ligger inte på att få absoluta fakta utan på att förstå, vilket är det vi också vill i vår 

studie. 

Det har forskats väldigt mycket kring KASAM den senaste tiden och mycket resultat tyder på 

att det är möjligt att använda KASAM för att förklara vilka som är i riskzonen för att hamna i 

depression eller sociala problemtillstånd (Lindqvist & Nygren, 2006). Detta lämpar sig bra då 

vi skriver om personer som har upplevt eller upplever ett socialt problemtillstånd och ett 

utanförskap. I viss mån liknar teorin om KASAM Freuds psykoanalys på så sätt att den sätter 

fokus på barndomen, med den skillnaden att adolescensen och de tidiga vuxenåren är minst 

lika viktiga inom KASAM. Eftersom vi sätter vårt fokus kring tiden innan drogerna, vilket 

ofta handlar om barndoms- och ungdomsår, ligger det nära till hands att applicera denna teori 

på de respondenter vi träffat. 

4.1.1 Freuds psykoanalytiska teori 

Den mest kända och omdiskuterade teorin inom den psykodynamiska traditionen är 

psykoanalysen som grundades av Sigmund Freud i slutet av 1800-talet (Carlson, Martin & 

Buskist, 2004). En viktig utgångspunkt i denna teori är att var och en har sin egen 

personlighet som grundas i individens egen utvecklingshistoria, individuella egenskaper, 

motiv och inre konflikter (Karlsson, 2007). Personlighet är ett begrepp som används för att 

beskriva de psykiska egenskaper som grundar individens identitet. Individens egenheter och 

sammantagna personlighet har sin grund i bland annat dennes unika livshistoria (Karlsson, 

2007). Inom den psykodynamiska teorin menar man att människans beteende styrs av inre 

faktorer i personligheten och betonar därmed omedvetna processer och olösta konflikter i 

individens livshistoria. För att förstå en vuxen människas agerande läggs särskild tonvikt vid 

dennes barndom och uppväxt (Carlson, Martin & Buskist, 2004).  

En viktig grundpelare inom psykoanalysen är föreställningen om att psyket har en omedveten 

nivå som ligger till grund för våra medvetna tankar, trots att vi inte är medvetna om det 

(Karlsson, 2007). Ett exempel på detta skulle kunna vara att en person väljer att göra karriär 

som sjuksköterska på grund av att hen har omedvetna skuldkänslor och en önskan att gottgöra 

(Karlsson, 2007). De olika delar som psyket består av är Detet, Jaget och Överjaget som står i 

ständig inbördes konflikt med varandra och som utmärks av olika grundmotiv (Lundh & 
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Smedler, 2005). Dessa tre system fungerar på både en omedveten och en medveten nivå i vårt 

psyke (Lundh & Smedler, 2005). Detet är källan till våra primära drifter och vill bli 

tillfredställt och få utlopp för upphetsning, spänningar och energi. Lusten är det som styr 

Detet och den vill ha omedelbar och total tillfredställelse. Detet saknar moral, logik, 

värderingar och etik och agerar mycket primitivt (Karlsson, 2007). Överjaget är det som 

bromsar Detet, för där sitter vår moral och logik. Det som styr Överjaget är frågan om vad 

som är rätt och vad som är fel. Det innehåller de ideal man har samlat på sig och de 

skuldkänslor man får när man bryter mot samhällets etiska normer. De belöningar vi får av 

Överjaget är den stolthet och självkänsla vi känner efter att ha utfört goda handlingar 

(Karlsson, 2007). Jaget är den del av psyket som står mitt emellan Detet och Överjaget. Dess 

funktion är att samspela med miljö och kontakten med den yttre världen till skillnad från 

Detet och Överjaget. Jaget kan skilja mellan fantasi och verklighet och är realistiskt lagd 

(Karlsson, 2007). En obalans mellan Detet, Jaget och Överjaget beror i hög grad på de 

negativa upplevelser man bär med sig från barndomen, eftersom det är i barndomen som de 

tre delarna utvecklas (Karlsson, 2007).  

En basal instinkt som alla människor bär med sig är drifter, som kan definieras som psykisk 

energi (Karlsson, 2007). Drifterna strävar hela tiden mot att bli tillfredställda av yttre stimuli 

eller objekt. Människan kan ge efter för drifterna, omarbeta dem till något annat eller hämma 

dem genom att inte ge utlopp för sina drifter genom stimuli. Hämmar man sina drifter i alltför 

stor utsträckning menar Freud att det ger upphov till ångest (Karlsson, 2007). 

4.1.2 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett samlingsbegrepp för några av de mest aktiva riktningarna 

inom socialpsykologin (Boglind, 1975). Det är ett teoretiskt perspektiv utifrån vilket vi kan 

tolka och analysera den sociala verkligheten (Trost & Levin, 2010). Tanken är att man lättare 

ska kunna förstå den verklighet vi alla lever och verkar inom med hjälp av denna teoretiska 

utgångspunkt. Symbolisk interaktionism är även ett verktyg för att studera människans natur, 

beteende, handlingar och hur människor påverkar varandra inom grupper (Trost & Levin, 

2010). Människan är tolkande i sin natur, vi responderar inte direkt på andras gester eller 

handlingar, utan vi tolkar var den andre gör, bildar oss en uppfattning och handlar därefter 

(Engdahl & Larsson, 2011). En stor skillnad mellan symbolisk interaktionism och många 

andra teorier är att andra teorier överlag brukar bestå av relationen mellan två eller flera 

variabler i ett sammanhängande system (Trost & Levin, 2010). Satserna ska vara följsamma, 

orsak-verkan-relaterade och inte säga emot varandra. Men den symboliska interaktionismen är 

annorlunda då den egentligen inte innehåller några specifika variabler, utan innehåller istället 

ett antal grundläggande föreställningar om verkligheten som hjälper oss att förstå den sociala 

verkligheten. När man använder sig av symbolisk interaktionism i analyser är man oftast inte 

intresserad av orsak och verkan, eller att kunna förklara eller förutsäga någonting specifikt, 

utan används snarare för att förstå olika skeenden eller fenomen (Trost & Levin, 2010).  

4.1.2.1 Hörnstenar inom symbolisk interaktionism 

Trost och Levin (2010) anser att det finns vissa hörnstenar inom symbolisk interaktionism. 

Två av dessa är definitionen av situationen och att människan är aktiv. Med definitionen av 

situationen menas att om en person definierar en situation som äkta så är den också äkta för 
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denne. Varje människa har ett eget tolkningsföreträde att tolka sin egen verklighet och denna 

verklighet omtolkas och omdefinieras i en ständig process. När vi omtolkar och omdefinierar 

en situation så ändras oftast vårt beteende också.  

Inom symbolisk interaktionism menar man att människan är aktiv och ständigt handlande, till 

skillnad från andra studier inom beteende- och samhällsvetenskaper så är personer inte 

konstanta (Trost & Levin, 2010). Vi har, enligt den symboliska interaktionismen inga statiskt 

uppsatta egenskaper, en människa är till exempel inte intelligent, utan en människa kanske 

snarare beter sig intelligent i vissa situationer. På samma sätt är en människa inte en 

missbrukare, men hon kan missbruka vid vissa tillfällen. Kort sagt kan man säga att 

människan inte är, utan att människan gör (Trost & Levin, 2010).  

4.1.2.2 Primärgrupper 

Inom symbolisk interaktionism talar man även om primärgrupper. Dessa grupper är viktiga 

för människor, då de utgör människans ansikte-mot-ansikte-kontakt med andra och det är här 

människor upplever det känslomässiga utbyte som är en del av människans natur (Trost & 

Levin, 2010). En primärgrupp är oftast en familj, det är inom denna som människor får en 

grupptillhörighet och en trygghet. Kompisgäng är ett annat exempel på en primärgrupp där vi 

känner oss starkt rotade och trygga. Sedan finns det även enstaka personer som människor kan 

interagera med. Dessa relationer kan ha primärgruppskaraktär men kan inte betraktas som en 

grupp i egentlig mening, även om dess funktion är densamma. Exempel på relationer som kan 

ha primärgruppskaraktär kan vara relationer till en präst eller psykolog. Även husdjur kan 

betraktas som så pass viktiga att den enskilda individen kan uppleva en primärgruppskänsla i 

utbytet dem emellan (Trost & Levin, 2010). 

4.1.2.3 Spegeljaget 

Spegeljaget är en vanlig term inom symbolisk interaktionism och med detta menas att man 

betraktar sig själv utifrån andras perspektiv och därigenom övertar andras uppfattningar om 

vem man är och hur man är som person (Trost & Levin, 2010). Jaget och personligheten ses 

som en spegel vars innehåll ständigt skiftar beroende på vem man interagerar med och i 

vilken situation man befinner sig (Boglind, 1975). En person som upplever att andra personer 

uppfattar henom som intelligent eller värderar hens egenskaper högt, kan också själv börja 

värdera sina egenskaper och sin sociala status högt (Trost & Levin, 2010). På samma vis 

fungerar det i motsatt riktning. Om vi upplever det som att personer i vår omgivning ser ner 

på oss så leder detta ofta till att vi också ser ner på oss själva. Vi styrs av våra föreställningar 

om andras föreställningar om oss, inbillade eller ej (Trost & Levin, 2010). Här finns starka 

kopplingar till teorin om definitionen av situationen (se ovan) där vi tolkar situationen på vårt 

eget subjektiva sätt och tänker och agerar därefter. 

4.1.2.4 Rollteori 

Människan tillskrivs och får olika roller i olika situationer, vilket har att göra med vilka 

grupper man tillhör (Trost & Levin, 2010). Det finns olika normer och förväntningar hos olika 

grupper och detta känner individen av och börjar följaktligen bete sig på ett sätt som är 

lämpligt inom gruppen. Ordet roll kan låta som något som spelas, men så behöver inte alls 

vara fallet. Rollerna är en del av personens jag och detta kan exempelvis illustreras av en 
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kvinna som är mamma och intar en mammaroll gentemot sina barn. När hon är arbetar antar 

hennes roll en annan skepnad som kanske är en helt annan än mammarollen och när hon 

sedan träffar sina vänner har hon ytterligare en roll som inte liknar hennes andra roller. Alla 

dessa roller kommer dels från förväntningar utifrån och dels från personligheten och behöver 

alltså inte vara roller som är spelade. Istället för roller kan man också tala om positioner. 

Olika positioner gör att vi agerar på ett visst sätt beroende på det kontextuella sammanhanget 

(Trost & Levin, 2010). 

4.1.2.5 Avvikelsen och stämplingen 

Eftersom grunderna inom symbolisk interaktionism utgörs av att människan är social, följer 

normer, uppfyller förväntningar och så vidare är det intressant att skapa sig en förståelse för 

vad som händer när människor avviker från detta. När en människa till exempel begår ett brott 

blir personen stämplad i det avseendet att samhället anser att brottsliga handlingar är ett 

avvikande beteende. Detta medför i sin tur att brottslingen ses som en avvikare och detta 

påverkar dennes upplevelse av –och syn på– sig själv. Hen kommer därför också att agera 

som en brottsling och det är därför denna teori kallas för stämplingsteorin (Leissner, 1975). 

Teorin bygger på att någon, antingen brottslingen själv eller någon annan, lägger in en 

värdering kring att beteendet inte är socialt accepterat. När en stämpling är gjord är draget 

som präglar stämplingen (exempelvis ”brottsling” eller ”missbrukare”) så starkt att 

omgivningen bara ser avvikaren istället för människan bakom och dess andra roller (Engdahl 

& Larsson, 2011).  

Ser man på anledningarna till att personer väljer att utföra avvikande handlingar såsom brott 

finner man att brottslingen genereras starka materiella och kanske sociala fördelar genom sin 

handling (Leissner, 1975). De materiella fördelarna kan tyckas självklara, till skillnad från 

avvikandet som livsstil. Men faktiskt kan det vara så att den avvikande livsstilen erbjuder 

aspekter som kan konkurrera mot de socialt accepterade sätten att leva. Leissner (1975) 

använder drogmissbrukare som exempel på detta då dessa väljer ett liv som innefattar 

nonchalans och trots som en demonstrativ ståndpunkt i kontrast mot det mer klassiska 

”svenssonlivet”. De kan uppleva färre måsten och färre krav som en lockelse till en 

drogmissbrukaridentitet. Avvikaren följer ofta ett mönster som innebär att en avvikande 

handling blir två, sedan tre, sedan fyra och så vidare. Detta resulterar till sist i att hen helt 

enkelt bara följer sina vanor, precis som alla andra. Eskaleringen av avvikande handlingar kan 

vara drastisk men det kan också vara en långsam process att gå från att betraktas som ”vanlig” 

eller ”normal” till att bli en ”avvikare”. Anledningen till varför människor i samhället 

stämplar andra människor kan förklaras genom att de värnar om de normer och 

grundläggande värderingar som råder i samhället (Leissner, 1975). Dessa värderingar och 

föreställningar är ett uttryck för gemenskapen i samhället. Den som blir stämplad hamnar ofta 

i en ond cirkel eftersom stämplingen blir svår att häva. Individen begår en avvikande 

handling, samhället stämplar individen som avvikare och individen handlar därefter. Personer 

som inte är avvikare kanske inte vill ha med avvikaren att göra vilket gör att den stämplade 

bygger en egen avvikaridentitet, ofta tillsammans med andra avvikare och denna onda cirkel 

är därmed fullbordad (Leissner, 1975). 
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4.1.3 KASAM 

Aaron Antonovskys begrepp KASAM står för känsla av sammanhang och består av tre 

viktiga komponenter, nämligen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 

2005).  

Begriplighet är de förutsägbara och strukturerade stimuli som utgår från den enskildes inre 

och yttre värld, jämfört med motpolen – att uppleva kaos (Antonovsky, 2005). Personer med 

en hög känsla av begriplighet har förväntningar på att de utmaningar man kommer att mötas 

av kommer att vara logiska och förutsägbara. De mer överraskande utmaningarna upplever 

hen som något som kommer att gå att förklara och att lösa. Personer med låg känsla av 

begriplighet har ofta en känsla av att de är olycksfåglar. Deras resonemang bygger ofta på 

tankar om att om de har varit med om något hemskt så utgår de från att de också kommer att 

fortsätta vara med om liknande hemskheter i andra situationer (Antonovsky, 2005).  

Hanterbarhet är de resurser som krävs för att den enskilde ska kunna möta de krav som ställs 

på henom (Antonovsky, 2005). När en människa har en hög känsla av hanterbarhet kommer 

hen att känna att hen inte är ett offer för omständigheten eller att livet behandlar en orättvist 

vid nederlag. Dessa personer tänker att det är tråkigt när ett nederlag sker, men att de inte 

kommer att sörja för evigt. Personer med svagare hanterbarhet känner en starkare hopplöshet 

när något otrevligt inträffar (Antonovsky, 2005).  

Meningsfullhet handlar om att dessa krav består av utmaningar som är värda den enskildes 

engagemang och investering (Antonovsky, 2005). Personer med en hög känsla av 

meningsfullhet har fokus på vad som fungerar bra i livet och som är viktiga för dem. 

Motpolen till detta är att känna att livet känns meningslöst, att det inte finns något särskilt, 

eller mycket få ting, som känns viktigt eller betydelsefullt för personen (Antonovsky, 2005).  

Antonovsky förklarar KASAM som ett salutogent perspektiv, vilket innebär att förhållandet 

mellan hälsa och sjukdom innehåller polerna allvarligt sjuk respektive fullständigt frisk och 

han lägger fokus på faktorer som får den enskilde att färdas så långt mot fullständigt frisk som 

möjligt (Lindqvist & Nygren, 2006). KASAM är föränderligt under de första 30 levnadsåren 

för att sedan stagnera och slutligen minska eller försvagas. Personer som har stark KASAM 

har med största sannolikhet bättre förutsättningar att klara sig genom motgångar som till 

exempel arbetslöshet, personliga kriser och dylikt (Lindqvist & Nygren, 2006). Ett starkt 

KASAM skapas och formas under de första årtiondena av livsupplevelser, genom att få 

medverka och vara aktiva vid angelägenheter som känns meningsfulla för den enskilde. Den 

enskilde ska känna att det finns en balans mellan krav och prestationsförmåga och en 

förutsägbarhet i arbetsliv och sociala relationer (Lindqvist & Nygren, 2006). KASAM kan 

förändras kraftigt av så kallade livshändelsestressorer som till exempel en familjemedlems 

död, skilsmässa, avsked från arbetet, tillkomsten av en ny familjemedlem, större personliga 

framgångar eller pensionering. De positiva eller negativa effekterna som dessa stressorer har 

på människan beror väldigt mycket på när de inträffar, och i vilket skede i livet man befinner 

sig (Antonovsky, 2005). 
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4.2 Teorireflektion  

Kritiken har haglat över Freuds psykoanalys, främst på grund av det fokus som han fäster 

kring sexualiteten (Carlson, Martin & Buskist, 2004). I denna studie har vi inte med någon 

tydlig sådan koppling utan lade istället fokus på de delar av psykoanalysen som har relevans 

för vår studie. En annan kritik till psykoanalysen som är vanligt förekommande är att den 

saknar vetenskaplig grund (Karlsson, 2007). Freud drog sina slutsatser genom att utgå från sig 

själv och sin familj och gjorde dessa analyser till allmänt vedertagna principer. Något som 

rimligen kan ifrågasättas. Dessutom läggs ingen fokus på medfödda egenskaper förutom de 

basala drifterna (Karlsson, 2007). Egenskaper som vi idag vet kan sitta i generna, till exempel 

missbruk och depression, behöver alltså inte nödvändigtvis härledas till något som hänt i ens 

barndom. 

Symbolisk interaktionism är ett paraplybegrepp som det finns en rad olika riktningar inom. 

Vissa riktningar som kan tyckas vara grundläggande har inte tagits med i denna studie 

eftersom det saknar relevans för vårt studieområde och på grund av att det hade blivit 

”luddigt” i analysen. Det vi främst syftar på är den symboliska interaktionismens många olika 

teorier och skolbildningar kring Jaget. Den enda jag-teorin inom symbolisk interaktionism vi 

valt att skriva om är spegeljaget då den är mest relevant för vår studie. Om vi hade 

vidareutvecklat alla skolbildningar och teorier om jaget inom symbolisk interaktionism hade 

detta lätt kunnat förväxlas med Freuds teori om Detet, Jaget och Överjaget. 

KASAM är en bra metod för att förstå varför vissa människor hamnar i sociala 

problemsituationer, vilket hjälper oss att i denna studie få fram en analys med extra tyngd. Det 

enda som är anmärkningsvärt inom denna teoribildning är idén om att KASAM är 

oföränderligt under vuxenlivet (Lindqvist & Nygren, 2006). Detta torde vara individuellt 

betingat med tanke på hur olika människors livsöden ser ut. Stora förändringar kan ske även 

under vuxenåren och detta skulle kunna ha en stor effekt på en människas KASAM. 

Samtliga teorier som vi valt att använda oss av kan anses som allmängiltiga, på gott och ont. 

De ger en god förståelse om människan, men de är inte specifika på så sätt att de är framtagna 

för att förklara vägen in i ett missbruk. 
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5. Analys 

5.1 Inledning 

Det finns många olika anledningar till att människor med missbruksproblematik en gång 

började ta droger. Något som också framkommit under vårt arbete är att anledningarna till att 

människor en gång började ta droger sällan är desamma som anledningarna till att de sedan 

fortsatte med drogerna. Vi har intervjuat fyra personer i åldrarna 22-47 år, som är under 

behandling för sitt missbruk. Dessa personer har vi gett de fingerade namnen Linus, Peter, 

Karin och Anders. Samtliga respondenter har angett olika anledningar till att de började med 

droger men har även förklarat att de efter ett tag har utvecklat ett beroende. I och med detta 

har deras syfte med att ta droger förändrats. Från att exempelvis ha varit ett sätt att få en kick 

har det istället blivit till ett måste att ta drogen för att orka med vardagen.  

Är missbruk genetiskt, socialt, eller psykologiskt betingat? Kan man hitta särskilda 

egenskaper hos människor eller faktorer i omgivningen som kan förklara varför vissa börjar 

med droger och andra inte gör det? Vi ska här försöka analysera det våra respondenter har 

sagt och hur det ser ut i förhållande till det vi har tagit upp i kunskapsöversikten samt de 

teorier vi har fördjupat oss i.  

5.2 Arv, miljö eller både och? 

Melin och Näsholm (1998) skriver att en individs väg in i missbruket beror på många olika 

faktorer, dessa faktorer kan bland annat vara genetiska, sociala, psykologiska och kulturella. 

De menar alltså att missbruket till viss del kan handla om gener eller att generna åtminstone 

kan ha hämmande eller accelererande effekter i processen inom en missbrukskarriär. Vidare 

menar Melin och Näsholm (1998) att missbrukskarriären är just en process som för vissa 

startar redan vid födseln. Två av respondenterna i vår studie berättar om missbruk i familjen, 

även om det har tett sig på väldigt olika sätt. Peter berättar om en kärleksfull uppväxt med 

trygghet och harmoni. Han växte upp med syskon och båda föräldrarna närvarande. Dock 

fanns det alkoholproblem i familjen.  

”Vi for aldrig illa vi barn av att han//han drack aldrig mitt i veckorna, han hade ju fullt 

upp//det var ju på helger och storhelger. Jag har väl ett minne av hur han satt och hickade 

och var full på julafton när jag var fem år och sånt där tar hårt på barn alltså.” 

Peter menar att det finns en möjlighet att pappans drickande till viss del ligger till grund för 

hans eget missbruk senare i livet.  

”Det är ju miljöbetingat och det är även biologiskt… så nån blandning av det gjorde väl att 

jag blev alkoholist, missbrukare... farsan hade ju i sig det där litegrann... och farfar 

litegrann...” 

Även Karin växte upp med flera syskon och båda sina föräldrar men beskriver missbruk och 

våld som vanliga inslag redan i barndomen. Kärlek och trygghet är inga begrepp som finns 

med i hennes berättelse. 
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”Min mamma är alkoholist, sexmissbrukare och tablettmissbrukare och//jaa, min mamma 

använde alkohol och allt det här och min pappa var mycket borta och jobba och kom hem på 

fredagarna och mamma hade älskare och sådära och åkte in på kåken och sådära och det var 

mycket blod. Slogs mycket och använde grejer//knivar.” 

Vidare berättar Karin om olika trauman i barndomen och tonåren såsom sexuella övergrepp, 

utförda av både släktingar och okända, samt om misshandel och självmordsförsök. Senare 

även sexmissbruk, graviditeter och missfall.  

Att människan är ett resultat av sin livshistoria, precis som inom Freuds psykoanalys 

(Karlsson, 2007), blir mycket tydligt i vår studie. I våra respondenters berättelser anas ett 

mönster, nämligen att drogmissbruket inte kom plötsligt och av en slump, utan att det snarare 

var en lång process där ekon från barndomen, i vissa fall, spelade en stor roll. Inom den 

psykoanalytiska teorin läggs en särskild tonvikt vid barndomen (Karlsson, 2007). Citatet 

nedan är taget ur sitt sammanhang men med hjälp av detta citat vill vi ge ett exempel på hur 

en av våra respondenter, Karin, hade det i barndomen. 

”Så polisen var mycket hos oss och sen fredagar när min pappa kom hem så berättade jag 

allting till pappa vad som hade hänt här hemma så på söndagarna när han for så åkte jag på 

stryk av morsan. Hon slåss inte med händerna hon tog grejer och slogs med, hon drog mig i 

håret.” 

De händelser som våra respondenter har beskrivit under intervjuerna har satt tydliga avtryck 

hos dem och kan ha varit bidragande faktorer till deras efterkommande missbruk. Missbruk i 

familjen kan å ena sidan betyda att ett barn föds med benägenhet att utveckla ett missbruk. Å 

andra sidan kan missbruk i familjen även innebära att miljön i ett senare skede påverkar 

barnet att ta efter beteendet. Vad som är arv och vad som är miljö är därför svårt att svara på.  

5.3 Drogernas syfte till en början 

Genom hela vår analys presenteras flera olika anledningar som kan ha bidragit till 

respondenternas drogmissbruk. I denna del av analysen presenterar vi det som respondenterna 

själva anser ha varit de primära anledningarna till att de började ta droger samt i vilket syfte 

de tog droger till en början. Vi har även valt att ta med deras egna förklaringar till varför de 

fortsatte med droger trots att förstagångsupplevelserna inte alltid var positiva.  

Avspänning, ansvarsbefrielse, eufori och social samvaro är exempel på funktioner som Melin 

och Näsholm (1998) tar upp som anledningar till att personer söker sig till olika substanser. 

De menar att alla droger har egenskaper som kan förändra en persons psykiska tillstånd och 

detta är vad personer med missbruksproblematik ofta eftersträvar (Melin & Näsholm, 1998). 

Kristiansen (1999) menar dock att det som oftast gör att en person börjar missbruka är 

nyfikenhet, sökandet efter spänning eller att kompisar använder droger. Han menar att 

missbruksproblem, enligt missbrukare själva, sällan börjar på grund av ångest, depressioner 

eller en vilja att fly från andra problem (Kristiansen, 1999). Respondenterna i denna studie 

anger varierande anledningar till att de började ta droger. Linus berättar: 



23 
 

”Jag menar det var ju ändå lite coolare människor eller vad jag ska säga som höll på med 

droger och sådär, så jag menar då vill man ju som va en del av den sfären sådär. Jag menar 

och sen på det att jag har känt ett väldigt utanförskap sådär och helt plötsligt känt att jamen 

här passar jag in, här får jag en identitet, liksom. Då är det som att hitta guld liksom.” 

Det Linus beskriver är en känsla av gemenskap, om att vara någon och att passa in. Även 

nyfikenhet och viljan att experimentera finns med i hans berättelse. Han fortsätter: 

”Alltså jag tror inte jag tänkte så mycket på själva drogernas effekt utan jag tänkte mer på 

allting runtomkring, sådär – hur folk skulle se på mig och hur jag skulle uppfattas sådär och 

vilket umgänge jag skulle få.” 

Vidare pratar Linus om ansvarsbefrielse och flykt som primära orsaker, vilket talar emot 

Kristiansens studie: 

”(…) så att det är ju mer som en flykt sådär från verkligheten på nå sätt. Jag har ju som 

heller aldrig gillat att ta ansvar för saker. Alltså att JAG ska ha ansvar för mitt liv det är en 

hemsk tanke. Kan inte nån bara ta hand om det sådär//jag behöver ju inte ta ansvar för 

nånting när jag tar droger.” 

Peter berättar om hur drogerna förändrade sinnestillståndet. Han menar att han blev ”kung”.  

”Man tar ju amfetamin, det är ju så uppiggande, du kan ju vara vaken dygn, flera dygn om du 

fyller på. Och så tål du mer sprit och så blir du ju kung, munnen går ju i hundranittio.”  

Anders tog droger helt och hållet för att förändra sitt mående och bli av med sin ångest samt 

för att våga vara sig själv, vilket också talar emot Kristiansens resultat. För Anders handlade 

det om att må bra och att fungera i vardagen. Självmedicinering var nyckelordet i hans 

berättelse.  

”Från början var det alltid i medicinskt syfte, jag självmedicinerade mig själv mot ångest och 

depressioner//ja, lite allt möjligt sånt där.”  

För Karin handlade det också om att förändra sinnestillståndet, att bli modigare och att våga 

mer. Hon pratar även om att hon behövde något annat när ”alkoholen inte hjälpte”. Detta kan 

tolkas som ett sätt att vilja fly något.  

”Jag var blyg och tystlåten och så här. Sökte bekräftelse. Jag vart mer modig när jag drack. 

Jag vågade mer//När man tyckte att alkoholen inte hjälpte nå ville man ha nån annan kick. 

Det kändes som annorlunda med drogerna. Och jag höll på dö flera gånger men ändå 

fortsatte jag.”  

Freud menar att människan föds med vissa drifter som vill bli tillfredsställda (Karlsson, 

2007). Dessa drifter kan se olika ut för olika personer men för flera av våra respondenter har 

det tagit sig uttryck i att de har testat saker som varit spännande och förbjudna. Dessa drifter 

har de gett efter för genom att börja bruka droger. Peter berättar: 
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”Jag är en adrenalinjunkie kallas det, hoppa bungyjump 120 meter, fritt fall, tandemhopp, 

fallskärm, hoppa från broar, 17 meter... Jag älskar och är nyfiken på saker och ting//Dom har 

forskat på det, det är nånting i hjärnan som fattas eller om det är för mycket av nånting då. 

Men det var av att få eufori och en kick i början.”  

Linus förklarar driften att göra något förbjudet: 

”Nämen jag har som alltid varit så att om nån säger åt mig att det här är inte bra för dig, det 

här borde du inte göra, då vill jag ju som automatiskt testa.” 

Drifterna sitter i människans ”Det” som i sin tur är en del av människans psyke. Detet vill ha 

snabb tillfredställelse och kan vara extra framhävande i vissa situationer (Karlsson, 2007). 

Om Detet inte får den kick som förväntas kanske driften är så stark att en negativ upplevelse i 

jakten på ”kicken” inte stoppar sökandet. I Fahlkes (2006) undersökning visade det sig att 

nästan hälften av de ungdomar som hade haft en dålig första erfarenhet av droger ändå kunde 

tänka sig att prova droger igen, vilket kan tyckas märkligt. Linus beskriver detta fenomen 

”Första gången jag tog nåt annat då rökte jag cannabis och det hade ju hajpats upp så där 

mycket för mig sådär hur jävla häftigt det skulle va. Men när jag provade jag blev mest bara 

trött och hängig//och då blev jag ju som ahmen jag kanske gör fel jag kanske måste ta ännu 

mer, så det blev det ju som att jag tog ännu mer. Sen blev jag ju som ganska fast i att röka 

cannabis också sådär efter ett tag för då fick jag ju som ut nånting utav det. Då blev jag ju 

som inte bara trött och hängig utan då, jamen då fick jag ju som lite det där euforiska också. 

Jag kunde sitta och skratta en massa och ha jätteroligt.”  

Anders förklarar också att första gången han provade droger inte var någon bra upplevelse. 

”Första gången jag provade hasch så blev jag… rädd, livrädd. Jag visste inte riktigt vad som 

skulle hända. Och tänkte att det här är//det var skumt asså… det var inte jag//våga knappt 

öppna munnen liksom//bara nej, tyckte inte alls om det.” 

När vi sedan frågar Anders hur det kommer sig att han rökte igen, trots att han inte tyckte om 

det första gången, fick vi följande svar: 

”Det var ungefär som att jag skulle lära mig att äta grönsaker, äckligt första gången, jag 

måste ge det en chans, till slut börjar jag gilla det. (…) Jag såg att jag gör mer dumheter när 

jag är full än när jag var hög.” 

5.4 Syftet förändras 

Något som tydligt framkommit i intervjuerna, och som även tagits upp i kunskapsöversikten, 

är hur syftet med att ta droger förändras med tiden. Till en början kan det handla om eufori, 

om kicksökandet, om att experimentera och vara nyfiken. Senare kan det dock visa sig ha ett 

annat syfte. Peter förklarar: 

”Förut var ju sug för att det är party, det ska vara kul. Men nu drogar jag på negativa grejer 

(…) Jag är stressad, jag har inga pengar nästan, det har kört ihop sig med några kompisar. 
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Då tar jag nånting lugnande, jag blir så satans uppe i varv och så lider jag av panikattacker 

ibland också. Så att därför det har blivit så.” 

Han fortsätter: 

”(…) men helt klart varför jag började med det var ju//amfetamin och kokain det var ju för 

kicken och nyfikenheten och den sköna känslan man får…  så var det med alkohol också, det 

är en skön känsla//det var ju nyfikenhet, kicken och den härliga känslan. Och dom andra 

drogerna som jag tagit nu på slutet det är ju när jag har mått dåligt psykiskt… det är ju att 

jag kan få lugn. Jag brukar säga hjärnan får vila.”  

Linus förklarar att syftet med att ta drogerna utan tvekan har förändrats med tiden. 

”Nä, asså från början var det ju, jamen mer sådär nyfikenhet och spänningen och det 

förbjudna och identiteten och sådära, men det har ju som successivt, jag menar hade jag tagit 

droger nu hade det enbart varit för att vad ska jag säga… fly på nåt sätt, slippa sitta och 

känna det jag känner.”  

Titus, Godley och White (2006) diskuterar också skillnaderna mellan orsaker till att börja med 

droger och att fortsätta med droger. Inledningsvis var det ofta sociala skäl som låg till grund 

för att personer använde droger medan det senare blev mer individuella skäl som gjorde att de 

fortsatte med drogerna. Linus tar upp detta: 

”Asså i början var det ju alltid fest och mycket människor. Det var ju ganska viktigt. Knarka 

ensam, det var ju tragiskt. Det kan man ju inte göra för då är man ju narkoman. Så då var det 

ju jätteviktigt. Det var ju som en social grej att man knarka tillsammans. Men sen efter ett tag 

eller efter några år då var det ju bara jobbigt med andra människor.” 

Svårigheten att bli kvitt drogen blir tydlig när missbruket leder till ett beroende. Linus 

uttrycker det på följande sätt: 

”Att injicera amfetamin är ju på nåt sätt ändå den största kärleken jag upplevt i hela mitt liv. 

Så att det är ju som med en väldig sorg som jag tänker att jag aldrig kan använda igen. Och 

jag menar sorg det är ju en jättejobbig känsla och det kan jag bota med droger så att det blir 

ju också så där dubbelt. Att det känns liksom sorgligt att jag inte kan knarka och för att få 

bort den jobbiga känslan så vill jag knarka. Så att… det är lite rörigt.” 

Enligt psykoanalysen uppkommer ångest när drifter hämmas. När missbruket till slut har 

blivit ett beroende kanske man kan jämställa det med vad Freud kallar för just en drift. Detta 

kan ge en förståelse för att det kan vara svårt för en person med missbruksproblematik att ta 

sig ur ett beroende eftersom ångest kan uppstå då denne inte längre får utlopp för sin drift.  

5.5 Olika roller 

Enligt Freud är Överjaget samvetet och moralen (Karlsson, 2007). Samtliga respondenter har i 

något skede haft dåligt samvete för sitt missbruk. Detta blev extra tydligt hos dem som har 

barn. Karin förklarar: 

”Mina barn fick vara med om nåt liknande som jag var med om som barn.”  
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Som tidigare nämnts har Karin varit med om många trauman såsom övergrepp, misshandel 

och missbruk i familjen, vilket kan ge en större förståelse för hennes skuldkänslor. Tyvärr har 

drogernas grepp om respondenternas liv varit omfattande. Därför kan man kanske till viss del 

förstå att de gjort saker som de idag ångrar, men som kanske kändes logiska när de var inne i 

missbruket. 

Tidigare har vi tagit upp Freuds teori om drifter och Detet. Drifterna kan vara väldigt starka 

och en människa kan ha mycket svårt att motstå dem. Karin förklarar hur det kan se ut: 

”Jag ville hellre va med mina suparkompisar. Och då umgås jag ju inte med barnen. Jag satte 

dom åt sidan. Jag kunde dricka och fara ut på natten och lämna dem ensam hemma. Jag hade 

mobil och min yngsta son kunde ringa och grina när jag var på festen och då vart jag 

förbannad för jag måste gå hem.” 

Citatet ovan är ett tydligt exempel på hur Karin inte kunde motstå driften. Vi tror emellertid 

inte att drifterna är konstanta eller lika starka hela tiden. Detet är ju som sagt den del av 

psyket som har begär och det är därför väldigt enkelt att koppla det till våra respondenters 

berättelser. Dock vore det naivt att tro att en missbrukare har ett så pass starkt ”Det” i sitt 

psyke att det helt skulle överskugga överjaget. Våra respondenter har brottats med sitt 

missbruk och det är något som har lett till skuldkänslor. Ingen av dem har hamnat där med 

vilja. Det är oerhört viktigt att komma ihåg att det finns en människa bakom missbrukaren. 

Peter uttrycker det på följande sätt: 

”Jag har ju bra värderingar egentligen... men dålig karaktär.” 

Inom symbolisk interaktionism menar man att människan är aktiv och handlar, i motsats till 

att hon är statisk (Trost & Levin, 2010). För att exemplifiera detta påstår vi att våra 

respondenter inte är missbrukare, utan att de har missbrukat i vissa situationer medan de i 

andra situationer inte har gjort det. Visserligen tar missbruket upp så pass mycket plats i deras 

liv att det är förståeligt att de kan anses vara missbrukare, men de har även andra roller vilket 

stärks av den symboliska interaktionismens rollteori. Anders berättar att han under 15 år 

arbetade parallellt med sitt missbruk: 

”Jag hade ju//asså jag skötte jobb och allting såntdär.”  

Peter har sett till att inte vara onykter inför sitt barn mer än ett par gånger, vilket kan ses som 

undantaget som bekräftar regeln. Han berättar: 

”Min son har sett mig full två-tre gånger kanske.”  

Med citaten ovan tydliggörs enligt oss faktumet att respondenterna även har andra roller vid 

sidan av missbrukarrollen. Respondenterna känner av rådande normer och de förväntningar 

som ställs på dem vid exempelvis arbets- respektive papparollen så starkt att de kan avstå från 

sin missbrukarroll vid dessa tillfällen.  
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5.6 Familjen 

Sundell (2008) beskriver olika risk- och skyddsfaktorer till narkotikabruk, såsom föräldrarna, 

kamratgruppen, skolan och närmiljön. Just föräldrarna pekas ut som den största 

skyddsfaktorn. Föräldrar som inte ägnar tid åt sina ungdomar och som är otydliga, 

inkonsekventa och inte respekterar ungdomarnas åsikter ökar risken för att ungdomarna ska 

prova på narkotika (Sundell, 2008). Våra respondenter talade mycket om att de inte pratade 

om känslor eller om jobbiga saker i sin barndom. Linus berättar om sin familj: 

”Vi pratar inte så mycket i min familj. Inte direkt, jag tänker så här känslomässigt och sådär 

så har det ju varit ganska avtrubbat ändå. Så att vi har som aldrig haft nån kontakt sådär 

riktigt alls egentligen. Det handlar mer om att undvika saker än å lyfta upp saker till ytan och 

prata om saker.”  

Anders hade en liknande berättelse: 

”Familjen hemma, det var//vi pratade inte så mycket med varann… vi var inte sådär 

jätteöppna med varann(…) Just det här med uppväxten hemma, det var ändå tryggt men ändå 

så var det… tyst och liksom//det var inte så öppet med allting.”  

Han fortsätter: 

”Jag tror mycket det här med att hemma//att vi pratade som aldrig med varann. Blev vi arga 

eller blev vi ledsna, då gick man och stängde in sig på rummet och man sa aldrig nånting, 

man visade som ingenting//kan vara en grej att jag inte fått lära mig att handskas med vissa 

grejer… Man får göra fel ibland, man får säga fel ibland//stå för det du säger, våga vara dig 

själv. Det är ingenting jag har fått lära mig… Jag tror det kan vara en bidragande grej.”  

Nu menar vi inte att föräldrarna eller familjen i övrigt skulle vara den största anledningen till 

att respondenterna hamnade i ett missbruk. Vi anser dock att det är intressant att de har tagit 

upp den bristande kommunikationen i sina livsberättelser och det kan inte uteslutas att denna 

bristfällighet kan ha en betydande roll i deras process på väg in i missbruket. Inom symbolisk 

interaktionism menar man att familjen är en persons primärgrupp (Trost & Levin, 2010). Den 

ska kännetecknas av ett känslomässigt utbyte i en ansikte-mot-ansikte-kontakt och ska också 

få personen att känna grupptillhörighet och trygghet. Om en person inte får denna 

grupptillhörighet och trygghet i familjen kan det leda till att hen försöker hitta den på annat 

håll. Anders sökte sig till andra släktingar: 

”Från min kusins sida så upptäckte jag liksom att där kunde jag få dricka… fast jag inte fick 

för mamma. Jag kunde liksom åka då till min kusin där och fick dricka då med den familjen… 

och tyckte det var roligt… då.”  

5.7 Kompisar och utanförskap 

Som nämns ovan kan en person söka sig till en annan grupp om familjen inte uppfyller 

primärgruppens syfte. En naturlig grupp att söka sig till kan bli kamratgruppen som också kan 

fylla funktionen av en primärgrupp (Trost & Levin, 2010). Kamratgruppen kan dock vara en 

eventuell riskfaktor för ungdomar när det handlar om att hamna i ett missbruk (Sundell, 

2008). Kamratgruppen är också något som Linus berättar om.  
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”Jag sökte mig som till dom som hittade på en massa hyss sådär och sökte mig mycket till 

dom som också var sådär jamen lite obstinata, hoppiga, spralliga och hittade på massa grejer 

istället för att satsa på skola sådär. Så det var väl lite det som var mitt umgänge, dom som va 

lite som jag.”  

Även Anders berättar om kompisarna han sökte sig till: 

”Dom jag sökt mig till det har varit mer//hända lite mer grejer//det ska vara lite mer 

spännande (…) gå ut mitt i natten och göra saker som man inte får göra//göra inbrott…  men 

ja, såhär smågrejer//inte nåt kriminellt så men det har varit fel. Det har varit mycket alkohol, 

mycket partaj… asså det blev fel korsning jag gick i.”  

Karin berättar att hon också drogs till ”fel” umgänge: 

”Drog mig till äldre killar som bjöd mig på sprit och sånt där och sökte sex.” 

Kristiansen (1999) skriver att de flesta människor som hamnar i ett missbruk börjar i tonåren. 

Han menar att det är en tid med mycket tankar och känslor då ungdomar ska hitta sig själva 

och utveckla sin identitet. Detta kan enligt honom vara en tid då ungdomar upplever stress 

och kriser (Kristiansen, 1999). Tre av fyra respondenter beskriver tonåren som jobbiga, med 

utanförskap, nedstämdhet och problem i skolan. Linus berättar om utanförskapet:  

”Generellt så skulle jag säga att jag var väl ändå, jag vet inte om jag ska säga deprimerad 

men lite ledsen skulle jag nog säga ändå, ganska identitetslös på nåt sätt. Som inte såg nån 

stor mening med grejer. Jag har som aldrig vetat vad jag vill med mitt liv sådär. Så det har 

väl varit någon avsaknad sådär och känt det där utanförskapet, varit annorlunda, känt mig 

väldigt otillräcklig sådär... ur många aspekter.” 

Anders blev mobbad och hade svårt att få kompisar: 

”Jag har varit mobbad har jag varit och lite laddad sådär//Men som jag haft det svårt i 

skolan och sånt//Så mitten av åttan så gav jag upp skolan helt enkelt och sa nu skiter jag i 

allting. Så att jag körde som mitt eget lilla race där. Jag hade svårt med kompisar och liksom 

och… hålla mig till ”rätt” kompisar så att säga… jag sökte mig till annat.”  

Även Karin hade det tufft i skolan och blev utsatt för mobbning: 

”Jag var jämt blyg, tystlåten och fick byta skola nästan varje år. Ibland gick jag bara ett 

halvår på skolan. Och så var jag dålig på att läsa. Dom mobbade mig på skolan.” 

Det är väldigt viktigt för personer att få känna samhörighet och att få känna sig som en del av 

ett sammanhang eller en grupp. Flera av våra respondenter har sökt sig till andra typer av 

primärgrupper än sina familjer. Problemet med dessa primärgrupper har dock varit att de har 

utgjort riskfaktorer som respondenterna påverkats negativt av på vägen in i missbruket.  

5.8 Alkohol – en del i vägen mot drogerna 

Adolescensens problematik kombinerat med ”fel” vänner kan, som tidigare nämnts, vara 

riskfaktorer för ungdomar. Syftet med denna studie är att undersöka hur personer med 
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pågående eller tidigare drogproblematik beskriver sin väg in i missbruket och vi har tydligt 

påpekat att vi skiljer på alkohol och andra droger. Under intervjuerna har det dock 

framkommit att samtliga respondenter började med alkohol och hade en problematisk relation 

med alkoholen när de började med andra droger. Därmed anser vi att alkoholen är en del av 

vägen in i missbruket av andra droger och vill därför lyfta upp även detta. Melin och Näsholm 

(1998) beskriver också att det finns vissa varningstecken för att en person kan ha en genetisk 

riskfaktor för att hamna i ett missbruk eller beroende. Ett sådant varningstecken kan vara att 

en person berättar att hen tidigt tålde mycket alkohol och kände eufori vid konsumtionen 

(Melin och Näsholm, 1998). Karin berättar om en tidig alkoholdebut: 

”Så jag satte igång med att dricka när jag 13 år. Jag fastna direkt för alkoholen och drack 

första gången så jag tappade minnet. Det bara kickade igång och jag tyckte det var skitbra. 

Jag vart modig jag var inte alls nå tystlåten. Jag vågade prata.”  

Även Linus berättar att han fastnade för alkoholen direkt och kände sig euforisk: 

”Första gången jag drack alkohol var jag 15. Vi hade bestämt oss för att vi skulle supa till så 

vi köpte sex starköl var och så satt vi hemma hos honom och så drack jag en öl och så kände 

jag direkt att fan det här känns ju schysst, det känns bra liksom. Jag kommer ihåg att jag 

gjorde kullerbyttor på gräsmattan och det var liksom ahmen verkligen helt euforiskt. Jag 

kommer ihåg hur glad jag var och hur pepp och positiv jag var och jag kände verkligen att nu 

har jag hittat//det är det här som är grejen. Det var väldigt påtagligt sådär faktiskt. Och sen 

dan efter så kände jag att det där gick ju hur bra som helst, jag kan börja längta tills nästa 

gång. Så att det var väl egentligen bara en positiv upplevelse.” 

Även Anders och Peter började med alkohol innan de provade andra droger. Anders förklarar 

att det redan från första början handlade om ångestdämpning. Han började dricka när han var 

12 år och redan i årskurs åtta hade han problem med alkoholen. Han drack under lektionstid i 

skolan men uppger att ingen märkte något. Vidare menar han att orsaken till att han drack 

alkohol var att han då vågade vara sig själv. 

”Ja, asså absolut första gången som jag drack alkohol//den friheten, den lyckan, den//jag 

kände bara att wow, det här är ju för fan skithäftigt. Jag vet inte hur jag ska beskriva men// 

en frihet. Det var… inte att det var tufft eller att… liksom för att mina kompisar gjorde det 

utan det var, jag tyckte det var en frihet och just det här att jag kunde va mig själv, asså utan 

att må dåligt. Slippa dom hära… spärrarna… utan allting bara släpper.”  

Även Peter berättar att hans missbruk började med alkohol. Han menar att han främst är 

alkoholist men att han senare även hamnade i ett beroende med andra droger.  

”Jag tror att det är miljöbetingat. Hade jag inte flyttat till *** då hade inte jag//alkoholist 

hade jag kanske blivit ändå men jag hade inte tagit så mycket amfetamin och kokain som jag 

gjort.”  

5.9 Missbruk som identitet 

Vi har tidigare tagit upp primärgrupper och dess funktioner. I dessa grupper speglar man sig i 

varandra och börjar ta efter varandras beteenden (Trost & Levin, 2010). Men det är inte bara 
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inom gruppen man speglar sig utan man speglas också i hur andra ser på en. Linus berättar att 

han sökte sig till andra som liknade honom och att han gick i en, som han uttrycker det, ”spec-

klass för obstinata barn”. Då kan det också ha varit lätt för honom att börja anta eller förstärka 

sin roll som just ett ”obstinat barn”. Detta fenomen kallas för spegeljaget.  

När man väl nått missbruket och när detta sedermera blir känt så blir det tydligt att man antar 

denna identitet. Det blir helt enkelt en självuppfyllande profetia. Blir en person stämplad som 

missbrukare kan det bli svårt att slå sig fri från denna stämpling eftersom inte bara personer 

ute i samhället ser personen som en missbrukare utan man har den synen även inom 

missbrukarkretsen. I slutändan kommer ”missbrukaren” också att se sig som just en 

missbrukare. Karin berättar om en situation då hon kände sig stämplad: 

”(…)och drar upp det med sociala men de tror ju inte mig så klart för jag är ju missbrukare. 

De tror ju bara att jag ljuger.”  

Citatet ovan handlar om hur Karin en gång kontaktade Socialtjänsten när hon upptäckte att ett 

av hennes barn for mycket illa i sitt familjehem. Att känna sig stämplad som en lögnaktig 

missbrukare hos Socialtjänsten, som bör vara en del av skyddsnätet för människor, torde vara 

mycket påfrestande för Karin då hon inte hade någon annan att vända sig till vid detta skede. 

Det ska dock förtydligas att detta är Karins egen tolkning av situationen och att 

socialsekreteraren kan ha en annan åsikt. Men även om Karin upplevt att hon blev stämplad 

som missbrukare av socialsekreteraren, trots att det kanske inte var så, så kan det ha sin grund 

i att hon någon gång har blivit så pass stämplad att detta blir hennes tolkning av situationen. 

Stämpling kan också bidra till att personer blir kvar i ett missbruk då de inte vet något annat 

sätt att hantera vardagen på och bilden av dem som missbrukare får en så pass stor plats i 

deras identitet. I de fall där livet inte varit lätt innan missbruket kan det vara så att livet med 

droger kan locka mer än ett ”vanligt liv”, utan droger. Anders och Karin var med om 

mobbning i skolan och Linus hade svårt att få kompisar och upplevde utanförskap. Med dessa 

exempel kan det vara lättare att förstå att det kan finnas en lockelse att fly från sitt tidigare liv 

och skapa sig en identitet som missbrukare. Linus förklarar: 

”Jag har alltid varit ganska rädd och orolig och det tror jag att jag får bort genom att ta 

droger. Jag har alltid känt mig utanför och fel och sådär och det bryr jag mig inte om när jag 

får droger. Så att det är väl//vad ska jag säga// nästan nån avslappning i det istället för att gå 

runt att fundera så jävla mycket och jag vet inte. Men det är väl som egentligen det. Det också 

på nåt sätt att fly från allt vad ansvar innebär sådär. Jag behövde som inte sköta mitt liv 

sådär direkt utan jag kan ju som bara ta hand om mig själv sådär sen skiter jag som i resten.”  

5.10 Känslan av sammanhang 

Det är i det närmaste omöjligt att veta om våra respondenter har en stark eller svag känsla av 

sammanhang, eller KASAM som det förkortas. Vi kan dock skönja några tendenser som kan 

vara relevanta att ta upp. Det är framförallt en av våra respondenter, Karin, som vi tolkar kan 

ha en låg känsla av begriplighet. Detta då hennes barndom kantats av missbruk, misshandel 

och våldtäkter samt att hon vid upprepade tillfällen tvingats ligga bredvid sin mamma medan 

denna haft sex med olika män. Som tidigare nämnts berättar Karin: 
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”Min mamma är alkoholist, sexmissbrukare och tablettmissbrukare... Ja, min mamma 

använde alkohol och allt det här och min pappa var mycket borta och jobbade och kom hem 

på fredagarna och mamma hade älskare och sådär och åkte in på kåken och sådär och det 

var mycket blod. Slogs mycket och använde grejer//knivar.” 

Denna oförutsägbarhet i barndomen kan möjligen ha påverkat hennes känsla av begriplighet. 

För en person med en låg känsla av begriplighet är det lätt att tänka att om hen någon gång är 

med om något jobbigt så kommer det också fortsätta i den stilen resten av livet.  

Att känna att det som förväntas av en är hanterbart är också en viktig komponent för känna 

sammanhang. Anders och Karin hade svårt att hänga med i skolan och detta bidrog kanske 

också till att de blev mobbade. Båda hade diagnoser som de inte fick bekräftade under 

skolåldern. Anders hade ADHD och hade Karin dyslexi. De krav som ställdes på dem under 

deras skolår var omöjliga för dem att uppnå. Finns det ingen balans mellan krav och 

prestationsförmåga kan detta bidra till en lägre känsla av hanterbarhet och följaktligen även 

en svagare känsla av sammanhang. Karin berättar: 

”Jag läste fel och så blev jag knallröd i ansiktet och så mobbade dom mig.” 

Anders tror att en diagnos vid ett tidigare skede hade kunnat underlätta hans tonår:  

”Jag tror att mitt liv hade varit helt annars om jag hade fått rätt diagnos då när jag gick i 

högstadiet.”  

Har man en låg känsla av hanterbarhet är det lätt att känna hopplöshet vid nederlag. Ett sätt att 

slippa känna denna hopplöshet kan vara att ta till berusningsmedel som exempelvis droger. 

Respondenterna har inte själva använt ordet hopplöshet men de beskriver situationer som de 

upplevt som ohanterliga. 

Att ha en stark känsla av meningsfullhet är viktigt för att få ett starkt KASAM. Linus berättar 

att han aldrig haft några fritidsintressen och beskriver sin vardag under barndomen och 

tonåren som meningslös.  

”Jag har som aldrig haft nån hobby och aldrig haft nå fritidsaktiviteter sådär egentligen. 

Asså det har ju varit.. vad ska jag säga – springa runt på byn  egentligen. Det har ju inte varit 

nån sån där konkret uttalad aktiviteter asså sådär nån vettig grej å göra. Jag har mest glidit 

runt bara. Fördrivit tid på nåt sätt.” 

Bristen på fritidsintressen kan vara ytterligare en orsak till varför han drogs mot drogerna. Om 

tillvaron känns meningslös vill nog många gärna hitta något i den som känns meningsfullt och 

till en början kan det verka som att drogerna ger personen ett högre syfte att leva. Linus 

förklarar just detta: 

”Det kändes som att jag hade hittat nån grej sådär som jag kunde fortsätta att göra hela livet. 

Sen så var det som att, ahmen här har jag en poäng. Här har jag nåt att fylla ut hela min 

tillvaro med, här har jag en identitet, här har jag allting sådär. Jag mådde väldigt bra. I alla 

fall ett tag i en övergångsperiod.” 
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5.11 Drogmissbruket som process 

Det finns förmodligen en mängd olika faktorer till varför just våra respondenter har hamnat i 

ett missbruk. Citaten nedan åskådliggör mer specifikt hur de själva resonerar kring hur 

drogmissbruket och tiden innan det utgör en process. Linus beskriver: 

”Jag vet inte riktigt om jag köper det där med att man vips har en kanyl i armen sådär. Jag 

tror ju absolut att det är en massa saker som leder fram till det. Sen kan det ju va en massa 

olika saker. Man kan vara mer eller mindre medveten om vad det är för saker som för en dit. 

Jag tror inte att man vips bara hamnar där utan det är nog av en rad av massa medvetna val 

eller omedvetna val.”  

Anders förklarar processen på ett liknande sätt: 

”Jag blev ju inte missbrukare såhär *knäpper med fingrarna*. Jag blev inte beroende såhär 

*knäpper igen*. Utan det är ju något som jag har jobbat fram till så att säga… fast jag inte 

har velat.”  

Det Anders och Linus berättar tolkar vi som att det på något vis är summan av deras liv som 

gjort att de hamnat i drogmissbruket och att det är en process och ingen slump som gjort att de 

hamnat där. Många faktorer, såsom sociala, biologiska och psykologiska, kan bidra till ett 

missbruk och därför är det svårt att peka ut några exakta orsaker. Liksom Freud tror även vi 

att människan är ett resultat av sin livshistoria.  

6. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur personer med pågående eller tidigare 

drogproblematik beskriver sin väg in i missbruket. Vi kan till viss del konstatera att våra 

frågeställningar har blivit besvarade och att syftet har uppfyllts. Dock tror vi inte att det är 

möjligt att få ett svar som är konstant och som respondenten anser är den enda faktiska 

orsaken till missbruket. Urvalet i vår studie är dessutom såpass litet att vi oavsett inte hade 

kunnat generalisera våra resultat från en population till en annan. När vi träffade våra 

respondenter fick vi deras berättelser och varje berättelse var unik.  

I och med att varje berättelse var unik, innehållandes olika ingredienser i olika konstellationer, 

är det svårt att peka ut en exakt orsak som har lett respondenterna till drogerna. Vi lyckades 

dock skönja vissa genomgående skäl. Några av dessa skäl som de själva har angett till att de 

började ta droger var viljan att experimentera, nyfikenhet, ångestlindring, verklighetsflykt, att 

passa in och få ett socialt umgänge, ansvarsbefrielse, förändring av sinnestillstånd, 

självmedicinering, att bli modigare och många fler. Samtliga respondenter i vår studie har 

även någon gång under intervjuerna tagit upp orden ”kick” och ”eufori”. Dessa ord är också 

sådana som tas upp i tidigare forskning och verkar därmed vara relativt vedertagna som 

anledningar till att ta droger. Det blev tydligt att inte ens respondenterna kunde peka ut 

enstaka anledningar utan beskriver många olika delar och syften. Vi tror att de skäl som 

respondenterna angett är någorlunda allmängiltiga och inte specifika för just deras berättelser. 

Eftersom vi hittat likheter bland våra fyra respondenter så kan det mycket väl vara så att 

många andra personer bär på likartade historier, framförallt med tanke på att flera anledningar 
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till varför de började sitt missbruk bekräftas av tidigare forskning. Att uppsatsens resultat inte 

går att generalisera till en annan population, betyder inte att det inte kan finnas likheter med 

andra personers berättelser om deras väg in i missbruket. 

Dock har vi under intervjuerna upptäckt att respondenterna även tagit upp andra saker, såsom 

familjeförhållanden och dylikt, när de talat om vägen in i missbruket. De flesta har kanske 

inte påtalat familjen som en direkt anledning eller del i vägen mot missbruket men samtliga 

har ändå pratat om sina familjer på ett sätt som vi tolkar kan ha haft betydelse för deras 

drogbruk. Det som framkommit under insamlandet av tidigare forskning inom området är att 

familjen till stor del har påverkat människor som hamnat fel i livet. Familjen är den största 

skyddsfaktorn för att ungdomar inte ska börja med droger och därmed kan man även vända på 

det och se familjen som den största riskfaktorn, om familjeförhållandena inte är bra. Två av 

respondenterna har vuxit upp med missbruk, varav en av dem i en direkt våldsam familj där 

hon blev utsatt för fruktansvärda övergrepp. De två andra har beskrivit en trygg uppväxt men 

att relationen till föräldrarna inte varit den bästa. De har påtalat bristen på kommunikation och 

en av dem sa själv att detta kan ha haft en direkt påverkan för hans senare missbruk. 

Onekligen verkar familjen spela en viktig roll i människors väg in i missbruket.  

Även kompisar har tagits upp som direkta orsaker till missbruk, åtminstone i tidigare 

forskning. Respondenterna har nämnt att de hamnat i eller sökt sig till ”fel” umgänge men 

endast en har pekat på detta som en direkt orsak till missbruket. Han ville passa in, tyckte att 

de som tog droger var coola och ville tillhöra den gruppen. De andra respondenterna har 

däremot pratat om kompisar på ett sätt som gjort att vi tolkat att ”fel” kompisar kommit in i 

deras liv när missbruket redan påbörjats och snarare varit delaktiga i det fortsatta missbruket. 

Därmed vågar vi inte riktigt utgå från att kamratgruppen har en direkt påverkan för vägen in i 

ett missbruk.  

Vad gäller förändring av sinnestillstånd är detta som tidigare nämnts något som samtliga har 

tagit upp på ett eller annat sätt. Det kan handla om många olika sinnestillstånd som man vill 

ändra men det som tydligt framkommit är att man söker efter ett sätt att må bättre, oavsett om 

man beskriver att förändringen handlar om ångestlindring eller att känna sig som en ”kung”. 

Det verkar som att även om man tar drogen för att få en kick eller känna eufori så är det i 

första hand inte för att få en känsla utan för att slippa en annan. Även alkoholen har visat sig 

vara en stor del i vägen in i ett drogmissbruk. Alla respondenter började med alkohol innan de 

tog andra droger och menade själva dessutom att det var en väg mot de andra drogerna. Karin 

uttryckte till och med att hon började med droger när ”alkoholen inte hjälpte” och beskriver 

därmed att alkoholen till en början använts för att hjälpa mot något och därmed sökte hon den 

här hjälpen senare i andra droger.  

Våra resultat pekar på att vägen in i ett missbruk är en process. Detta är även något som 

respondenterna själva tagit upp. Det är inte enstaka händelser eller faktorer som leder en 

människa in i ett missbruk utan det är många olika faktorer som samspelar. Processerna kan 

se olika ut för olika personer men gemensamt för dessa processer är att det rör sig om ett 

samspel snarare än en slump.  
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När respondenterna tog droger första gången fanns det något specifikt som lockade dem att 

prova, drogernas effekter var positiva till en början. Senare, när de hade utvecklat ett 

beroende, blev dock effekterna negativa. Drogerna blev ett måste och därigenom hade syftet 

med att bruka drogen förändrats från att ha varit någonting lustfyllt, till något de behövde för 

att klara av vardagen. Trots denna negativa vändning fortsatte respondenterna att ta droger. 

Detta visar att beroendet är så starkt att även om den sociala situationen försämras och 

individen på grund av de negativa konsekvenserna egentligen vill sluta missbruka, så är det 

svårt att bli kvitt drogerna. Anledningar till att de fortsätter med drogerna kan vara dels det 

kemiska beroendet, vilket medför abstinensbesvär och dels kan det handla om att personen 

tagit sig an en missbrukaridentitet som blir en slags trygghet och vana. Denna 

missbrukaridentitet kan födas genom att man blir stämplad som missbrukare av omgivningen 

och till sist även av sig själv.  

Av våra fyra berättelser så är det framförallt en som sticker ut mer än de andra och det är 

Karins berättelse. Hennes historia var betydligt ”mörkare” än de andras, då hon berättar om 

att hon blivit utsatt för bland annat våldtäkter, misshandel och andra övergrepp. Hon har även 

levt med sin mammas svåra missbruk konstant närvarande under barndomen. Även de 

relationer hon haft i vuxen ålder har varit destruktiva. Men man kanske kan anta att denna typ 

av berättelser, framförallt våldtäkterna och misshandeln, är vanligare bland kvinnor som 

fastnat i missbruk än bland män. Vi kan inte säga om Karins berättelse är representativ för 

kvinnliga missbrukare och syftet är inte heller att generalisera. Vi kan inte heller hänvisa till 

könsmaktordningen då fördelningen av antalet män och kvinnor är skev i denna studie. Vi 

valde att inte lägga fokus på skillnader mellan könen i vår studie men vi anser att det vore 

intressant att göra en sådan studie i framtiden eftersom det finns en stor möjlighet att 

skillnaderna är påtagliga.  
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Hej! 

 

Elias Nordlund och Tina Ivaska heter vi och är två socionomstudenter vid Umeå 

universitet som just nu skriver vårt examensarbete. Vårt syfte med arbetet är att 

undersöka hur personer med pågående eller tidigare drogproblematik utifrån sina 

livsberättelser beskriver sin väg in i missbruket. Vi söker därför intervjupersoner till 

vår studie och undrar om Du skulle vilja ställa upp och berätta din historia. 

Intervjun spelas in och vi beräknar att den kommer att ta cirka en timme. Du får 

självklart vara anonym och skulle Du ångra Dig under intervjun eller i efterhand har 

Du självklart rätt att dra Dig ur studien. Vi skulle gärna medverka under intervjun 

båda två men skulle Du känna Dig mer bekväm med att endast berätta Din historia 

för en person går det självklart att ordna. Var intervjun hålls kan vi komma överens 

om tillsammans.  

Din berättelse kommer enbart att användas till vårt examensarbete och vi kommer att 

radera allt intervjumaterial när uppsatsen är färdig. Det Du berättar under intervjun 

kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att kunna spåras till Dig.  

Vår förhoppning är att kunna hålla intervjuerna så snart som möjligt eftersom 

uppsatsen ska vara klar i slutet av april och vi behöver god tid på oss att färdigställa 

materialet efter intervjuerna.  Det är bra om Du hör av Dig så snart som möjligt! 

Vi hoppas att just Du vill berätta din historia för oss och vi ser fram emot att träffa 

Dig! Om Du är intresserad av att ställa upp på en intervju, kontakta oss via mail: 

Tina Ivaska: ”Tinas mejladress” 

Elias Nordlund: ”Elias mejladress” 
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