
 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Moment B, uppsats 15 hp 

Termin 6 

Vårterminen 2013 

 

 

 

Återerövrandet av det sociala livet och 

en drogfri identitet efter 

narkotikamissbruk 

 

The recapture of social life and a sober identity after substance 

abuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare:      Författare: 

Urban Karlsson    Josefiné Lindman 

     Johanna Wissing 



1 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Moment B, uppsats 15 hp 

Termin 6, VT -13 

Författare: Josefiné Johansson & Johanna Wissing  

Handledare: Urban Karlsson 

Återerövrandet av det sociala livet och en drogfri identitet efter narkotikamissbruk 

The recapture of social life and a sober identity after substance abuse 

 

Sammanfattning 

 

Denna uppsats är skriven på initiativ av Alkohol- och drogmottagningen i Umeå kommun. 

Syftet med studien är att undersöka hur före detta narkotikamissbrukare upplever 

omställningen till ett drogfritt liv. Enligt Socialstyrelsen finns uppskattningsvis drygt 100 000 

personer med missbruk i något av samhällets vård- och behandlingssystem. I en studie påvisas 

mönster som innefattar att ett drogmissbruk leder till en avvikande identitet, som i sin tur 

leder till stigma. Vidare visar en annan studie att sociala relationer haft en stor betydelse där 

närheten till andra människor har varit en viktig beståndsdel för stöd och hjälp. 

 

Uppsatsen utgår från en abduktiv ansats och bygger på kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer där intervjuerna har bearbetats och analyserats med inspiration av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet i studien visar att processen innehåller mer än att bara sluta 

missbruka narkotika, den innefattar även ett omskapande av identiteten som tidigare 

karaktäriserats av missbruk. Detta förlopp är smärtsamt eftersom att ett fortsatt umgänge med 

aktiva narkotikamissbrukare är komplicerat eller i vissa fall, omöjligt. Istället krävs nya 

sociala relationer. Kontentan med studien är att övergången från en missbruksidentitet till en 

drogfri identitet är ångestladdat såväl som ambivalent och missbruksfria relationer är en 

betydelsefull del i återhämtningen från ett missbruk. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning till uppsatsämnet 

 

Narkotikabruk och missbruk har varit etablerat i Sverige sedan 1960-talet då 

narkotikaanvändningen på allvar rotades i landet (CAN, 2012). Det saknas information om 

försäljning och konsumtion på narkotikamarknaden eftersom den sker illegalt, dessutom är 

majoriteten av de narkotiska preparat som används i Sverige insmugglade vilket gör det svårt 

att få en överblick av den aktuella situationen. Cannabis, vilket även innefattar hasch och 

marijuana, är den mest förekommande sorten av narkotika i Sverige. Enligt en kartläggning av 

det tunga narkotikamissbruket i Sverige hade drygt hälften av individerna i studien brukat 

cannabis under perioden då undersökningen genomfördes trots att cannabis inte var 

huvudsubstansen hos individerna (Olsson et al, 2001). 

Enligt Socialstyrelsen (2011) finns uppskattningsvis drygt 100 000 personer med 

narkotikamissbruk i något av samhällets vård- och behandlingssystem i Sverige och allt fler 

behandlas till följd av narkotikarelaterade diagnoser. Enligt svensk lagstiftning ska 

socialtjänsten inom kommunen ansvara för genomförandet av behandling mot 

narkotikamissbruk (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk 

[ECNN], 2012). Denna behandling tillgodoses främst av offentliga institutioner samt privata 

och icke- statliga organisationer. Stora delar av de som påbörjar behandling har amfetamin, 

cannabis eller opiater som huvudsubstans. Könsfördelningen bland de som påbörjat 

behandling var 73 procent män och 27 procent kvinnor vilket tydligt visar att 

droganvändningen är högre hos män. För båda könen var nyttjandet av narkotika vanligast i 

åldersgruppen 25-34 år. Dock undermineras även den bästa behandlingen av att det inte finns 

alkohol- och drogfria miljöer att komma till när en behandling är avslutad och individen ska 

klara sig på egen hand (Polcin, 2009). Polcin menar också att oavsett hur effektiv en 

behandling är så är sannolikheten stor att det kommer komma perioder med högre risk för 

återfall och detta är svårast att hantera för individer som inte har ett stabilt boende eller 

omgivning som uppmuntrar drogfrihethet. Trots den höga andelen av individer i behandling 

för sitt narkotikamissbruk finns det samtidigt individer som inte genomgår någon behandling 

eller program överhuvudtaget (Kristiansen, 2000). Dessa individer är istället beroende av 

sociala sammanhang för att kunna hålla sig nyktra. Detta tyder på att det finns olika metoder 

och strategier för att ta sig ur ett narkotikamissbruk. 

I en studie av Brener, Von Hippel och Von Hippel (2011) påvisas att anledningarna till att 

börja med narkotika är mångfacetterade men de vanligaste anledningarna är bättre mående 

eller att dämpa negativa känslor såsom stress och ångest. Det kan även bero på nyfikenhet, 

grupptryck eller viljan att förbättra diverse förmågor. Samma studie visar att narkotikan kan 

bli ett med identiteten. Med detta menas att ett narkotikamissbruk leder till en avvikande 

identitet, vilket leder till stigmatisering. För att hantera denna avvikande identitet och stigmat 

tar individen till mer narkotika, vilket leder in i en negativ utveckling av ett 

narkotikamissbruk. 
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Det finns forskning som föreslår olika förklaringar och metoder för hur individer tar sig ur ett 

narkotikamissbruk, till exempel Kristiansen (2000) som tidigare nämnts. Han har identifierat 

tre huvudorsaker till varför individerna i forskningen valde att sluta med narkotika: ett 

personligt bottenläge, att individen blev trött på att missbruka narkotika samt förändrade 

livssituationer som innebar att individen gled bort från missbrukslivet. Gemensamt för alla 

individer i Kristiansens studie var att de negativa sociala konsekvenser som missbruket 

innebar var en viktig bidragande faktor till att sluta med narkotika. Även Forsberg (2009) har 

genomfört en studie om bidragande faktorer som lett till en positiv vändpunkt för personer 

med avancerad missbruksproblematik. Studien visar att denna vändpunkt sällan består av ett 

tillfälle eller en händelse utan att det istället handlar det om flera olika vändpunkter som 

tillsammans utgör en process. 

 

Denna uppsats är skriven på initiativ av Alkohol- och drogmottagningen i Umeå kommun och 

förmedlingen mellan författarna och kontaktperson har skett via Utvecklings- och 

fältforskningsenheten i Umeå. Deras önskan var att få en ökad kunskap om hur före detta 

haschmissbrukare upplevde återerövringen av det sociala livet efter ett missbruk. Detta 

uppsatsförslag visar att ämnet är relevant inom socialt arbete och att det saknas kunskap inom 

området. Utifrån den ovannämnda bakgrunden uppkom intresset att granska både 

återerövrandet av det sociala livet men även en eventuell omvandling av identiteten hos före 

detta narkotikamissbrukare. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur före detta narkotikamissbrukare upplever 

omställningen till ett drogfritt liv. 

Frågeställningar: 

 Hur går före detta narkotikamissbrukare tillväga för att hitta sin nya identitet? 

  Hur har före detta narkotikamissbrukare hanterat eventuella förändringar av de 

sociala relationerna? 

 Vilka strategier har före detta narkotikamissbrukare använt för att komma vidare i 

sin drogfrihet? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Alkohol- och drogmottagningen i Umeå kommun lämnade ett uppsatsförslag som bestod av 

att skriva enbart om före detta haschmissbrukare och deras upplevelser av att återta sina 

sociala relationer efter avslutat narkotikamissbruk. Dessvärre uppkom svårigheter att finna 

informanter som enbart eller huvudsakligen använt hasch som huvudsubstans. Därför 

modifierades undersökningen mot före detta narkotikamissbrukare i allmänhet. Fyra av fem 

informanter har dock använt hasch eller marijuana i det första skedet av sin missbrukskarriär 

men därefter gått vidare till tyngre narkotika som till exempel amfetamin, läkemedel och 



6 

 

heroin. Endast individer som haft uppehåll från aktivt narkotikamissbruk i minst två månader 

fick delta i studien, med andra ord har en avgränsning gjorts mot individer som haft en kortare 

period än två månader utan narkotika. Studien riktade sig mot individer i åldrarna 18-30 år. 

Detta grundar sig i att stora delar av tidigare forskning riktar sig mot relativt unga individer. 

Försörjning och kriminalitet undersöks inte då det inte är relevant utifrån studiens syfte. 

Ytterligare avgränsningar än ovanstående har inte gjorts då uppsatsen skrivs för en extern 

uppdragsgivare. 

1.4 Definitioner 

 

Narkotika 

Narkotika definieras enligt Narkotikastrafflagen (1968:64) 8§ 

”Med narkotika förstås i denna lag läkemedel och hälsofarliga varor med 

beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter”. 

 

Narkotikamissbruk enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000). 

Ett av följande kriterier skall uppfyllas under senaste 12-månadersperioden: 

1. Upprepat drogbruk som leder till att individen misslyckas med att 

uppfylla sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet (till exempel 

frånvaro på arbete, avstängning från skola). 

2. Upprepat drogbruk i situationer där det medför betydande risker för 

fysisk skada (till exempel substanspåverkan i samband med bilkörning). 

3. Upprepade kontakt med rättsväsendet på grund av narkotikamissbruket (till exempel 

störande 

beteende eller drogdistribution). 

4. Fortsatt substansbruk trots ständiga eller återkommande problem av 

social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av 

substanseffekterna (till exempel slagsmål). 

2. Forskningsöversikt 

2.1 Narkotikapolitiken i Sverige 

 
I slutet av 1960-talet etablerades narkotikaanvändningen på allvar i Sverige (Centralförbundet 

för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2012). Sedan dess har narkotikapolitiken 

utvecklats succesivt i landet. Nedan följer en kortare sammanfattning av den politiska 

narkotikautvecklingen i Sverige från tidigt 2000-tal och framåt då denna tidsperiod är mest 

relevant för studiens syfte. År 2002 tillsattes en narkotikasamordnare i och med att 

propositionen om en nationell handlingsplan mot narkotika antogs som kallades Mobilisering 

mot narkotika. År 2006 godkände riksdagen att landstingen får bedriva sprututbytesprogram 

med syfte att minska utbredning av infektioner som smittar via blodet. År 2006 kom även en 
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ny handlingsplan mot narkotika med syfte att arbeta mot ett narkotikafritt samhälle. Denna 

utvärderades 2010 av Statens folkhälsoinstitut med resultaten att strukturen på myndigheterna 

förbättrats i fråga om tydlighet. Dock fanns en negativ utveckling i målet om ett samhälle utan 

narkotika. År 2008 tillsattes också ett sekretariat i Regeringskansliet, Alkohol-, narkotika-, 

dopning- och tobaksekretariatet (ANDT) för att samordna politiken kring dessa frågor. År 

2011 antogs en ny strategi för ANDT-insatser av regeringen. Målet om ett narkotikafritt 

samhälle kvarstår med ett antal delmål och denna strategi spänner sig mellan 2011-2015. 

Även en lagändring genomfördes under 2011 med syfte att hantera den stegrande tillgången 

av nätdroger. Lagändringen ger myndigheter rätt att göra beslag på och förstöra narkotika vid 

misstanke att de kommer att missbrukas även om de ännu inte narkotikaklassats. 

2.2 Orsaker till narkotikamissbruk 

 
Det finns många anledningar till varför människor börjar med narkotika (Brener, Von Hippel 

& Von Hippel, 2011). De mest vanliga orsakerna är att få må bra eller att dämpa negativa 

känslor såsom stress och ångest, på grund av nyfikenhet, grupptryck samt för att kunna 

fungera bättre eller förbättra kognitiv eller atletisk förmåga. Vissa individer kan hantera att 

enbart använda narkotika vid enstaka tillfällen medan andra snabbt tappar kontrollen och 

utvecklar ett beroende. Bara för att ett missbruk etablerats hos en individ krävs inte alltid 

någon form av behandling för att bli kvitt beroendet. Det rapporteras om fler och fler 

situationer där individen tagit sig ur narkotikamissbruket utan behandling. Studien av Brener, 

Von Hippel & Von Hippel utfördes med hjälp av 30 personer med heroinmissbruk samt en 

jämförelsegrupp i form av 41 personer med alkoholmissbruk, samtliga intagna på samma 

behandlingshem. Syftet var att värdera sambandet mellan en individs självrepresentation och 

den narkotika de missbrukade. Detta syfte bygger på antagandet att detta förhållande kan vara 

avgörande för att förstå individens droganvändning, drogberoende och slutligen återhämtning 

från narkotikamissbruket. I studien gjordes fynd som överensstämde med uppfattningen att 

narkotika kan bli ett med identiteten. Mönster påvisades som innefattar att ett drogmissbruk 

leder till en avvikande identitet, som i sin tur leder till stigmatisering. För att hantera denna 

avvikande identitet och stigmat tar individen till mer narkotika, vilket leder in i en negativ 

utveckling av ett narkotikamissbruk. Studien visar också att ett centralt behov för dessa 

individer som är beroende av narkotika är att utveckla en icke-missbrukaridentitet som en del 

i återhämtningsprocessen. Detta mönster syntes tydligare hos de individer som missbrukade 

heroin jämfört med de som hade ett alkoholmissbruk och det var även lättare för individerna 

att klassificera andra heroinanvändare som narkotikamissbrukare än att se sig själv som en 

sådan. Dessa slutsatser kan vara användbara i förståelsen av drogberoende och 

återhämtningen från ett narkotikamissbruk samt bidra till att kunna förutsäga framgång i olika 

behandlingar. Slutligen tyder resultatet också på, förutom traditionell rådgivning och andra 

terapeutiska strategier vid behandling av narkotikamissbruk, att kognitiv omskolning av 

associationer mellan identiteten och missbruket kan hjälpa till med återuppbyggnadet av en 

identitet som separeras från narkotika. 

Cannabis är den mest använda olagliga drogen i Europa, enligt ECNN (2012). Trots detta 

finns få studier som granskar förhållandet mellan cannabisbruk och social marginalisering 
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(Pedersen, 2009). Därför gjordes en studie angående vad som gör att ungdomar börjar bruka 

cannabis kontra föräldrarnas utbildningsnivå och sociala status. Resultaten visade att tonåren 

är en period då många ungdomar börjar bruka cannabis. Föräldrarnas sociala status såsom till 

exempel arbetslöshet eller inkomst från socialbidrag spelade dock inte någon roll. Tvärtom 

syntes ett samband mellan hög utbildningsnivå hos föräldrarna och ungdomarnas 

cannabisbruk. Det syntes också att familjeproblem som till exempel skilsmässor och 

frånvarande föräldrar kunde initiera ett cannabisbruk. När de ungdomar som började med 

cannabis i tidig ålder själva vuxit upp till runt 20-årsåldern var attribut såsom arbetslöshet, låg 

utbildningsnivå eller inkomst från socialbidrag typiska för dessa unga vuxna. Det var 

vanligare att män brukade cannabis än kvinnor och vanligare att ensamstående brukade mer 

cannabis än individer i en relation. En annan studie har gjorts med syfte att undersöka hur 

faktorer som arv och miljö kan påverka en individs benägenhet att hamna i ett beroende 

utifrån vilken ålder individen befinner sig i (Kendler, Schmitt, Aggen, & Prescott, 2008). De 

substanser som uppmärksammades i denna studie var alkohol, koffein, cannabis och nikotin. 

Resultaten visade att miljön spelade mycket stor roll för om individen skulle påbörja ett 

beroende under tonåren men som senare avtog i betydelse. De genetiska influenserna ökade 

däremot i och med stigande ålder. 

2.3 Konsekvenser av cannabisbruk 

 

Marijuana, som är en sorts cannabis, associerats ofta med låg akademisk utbildning, 

kriminalitet, rättsliga problem, arbetslöshet, cigarettanvändning och psykisk ohälsa (Sofuoglu, 

Sugarman & Carroll, 2010). Många studier visar även på att marijuana kan ge negativa 

konsekvenser på bland annat minnet, verbal inlärning, tidsuppfattning, koncentrationen och så 

vidare (Bolla, Brown, Eldreth, Tate, & Cadet, 2002; Medina et al., 2007). Dessa konsekvenser 

behöver dock inte enbart bero på cannabisbruk utan kan ha andra förklaringar. Sambandet 

mellan nikotinberoende och cannabis kan till exempel grunda sig i en genetisk sårbarhet som 

innebär att benägenheten att bli beroende är högre. Rapporter visar att initierandet av 

marijuanan sjunker i åldrarna medan innehållet i marijuana blir starkare. Detta kan resultera 

till fler fall av narkotikamissbruk samt fler negativa konsekvenser för individen. Hur 

allvarliga konsekvenser individen får kan bero på vilken ålder denne var när bruket startade. 

De som regelbundet började använda narkotika innan 17 års ålder löpte större risk att drabbas 

av bestående men. Däremot var det allt fler som sökte hjälp för sitt marijuanamissbruk 

(Sofuoglu et al. 2010). Effektiva behandlingar mot marijuanamissbruk finns dock ännu inte 

och behovet av hjälpmedel är brådskande. De behandlingar för cannabismissbruk som 

används idag är de som visat sig vara effektiva på annan narkotika, till exempel kognitiv 

beteendeterapi (KBT). Vissa framsteg har skett inom den farmakologiska sektorn då vissa 

mediciner visat sig ha potential att kunna hjälpa individer i marijuanamissbruk men vissa av 

dessa mediciner har dragits tillbaka från marknaden då de visat sig bidra till depression och 

suicid. 



9 

 

 

2.4 Från narkotikamissbruk till drogfrihet 

2.4.1 Social omgivning 

 

En artikel av Polcin (2009) sätter fokus på den sociala omgivningen hos en individ som slutat 

med ett narkotikamissbruk. Det framkommer att olika slag av behandlingar som individer 

genomgår för att bli nyktra undermineras av det faktum att det inte finns alkohol- och drogfria 

miljöer och boendesituationer att komma till när behandlingen är avslutad och individen ska 

klara sig på egen hand. Det understryks att oavsett hur effektiv en behandling är så kommer 

det för många individer komma perioder med högre risk för återfall och att detta är mesta 

utmanande för individer som inte har ett stabilt boende eller omgivning som uppmuntrar 

drogfrihethet. De individer som tidigare haft narkotikamissbruk har ofta begränsade 

ekonomiska tillgångar och hamnar ofta i ekonomiskt svagare områden med högre prevalens 

av kriminalitet och psykisk ohälsa. Polcin menar att detta kan försämra processen i att behålla 

sin drogfrihethet. I värsta fall finns inget boende att få, beroende på marknaden och 

ekonomiska resurser vilket kan leda till hemlöshet. Slutsatsen som Polcin drar är vikten av 

goda livsmiljöer och omgivningar som stödjer återhämtningen från ett narkotikamissbruk och 

bibehållandet av en drogfrihethet. En annan studie gjordes med syfte att få kunskap om 

bidragande faktorer som lett till en positiv vändpunkt för personer med avancerad 

missbruksproblematik (Forsberg, 2009). Huvudfrågan som ställs är vad som hjälpt dessa 

individer att gå från narkotikamissbruk till drogfrihet. Rapporten visar att denna vändpunkt 

sällan består av ett tillfälle eller en händelse, istället handlar det om flera olika vändpunkter 

som tillsammans utgör en process med olika delar eller faser. Dessa olika faser har 

tillsammans gjort att personen tagit steget från tanke till handling och upprätthållande av en 

drogfri livsstil. Exempel på dessa faktorer är Anonyma Narkomaner (NA) och Anonyma 

Alkoholister (AA), men även det professionella mötet med till exempel resursteamet i berörd 

kommun. Vidare har sociala relationer haft en stor betydelse där närheten till andra människor 

har varit en viktig beståndsdel för stöd och hjälp. 

 

I Arne Kristiansens bok, Fri från narkotika – om kvinnor och män som har varit 

Narkotikamissbrukare (2000), hävdas att samhällets gängse bild av narkotikamissbrukare ofta 

är negativ och pessimistisk, framförallt angående möjligheterna att ta sig ur ett 

narkotikamissbruk. Kristiansen visar en annan bild av narkotikan och hävdar bland annat att 

majoriteten av de som brukar narkotika inte blir narkotikamissbrukare och att samhällets bild 

av narkotika är kraftigt förenklad. I studien identifierades tre orsaker till varför individerna 

valde att avsluta sitt narkotikamissbruk. Den första orsaken var att man upplevde ett 

personligt bottenläge. Den andra orsaken som Kristiansen identifierar är att individen kände 

sig trött på att missbruka narkotika och att livet som narkotikamissbrukare upplevdes som 

meningslöst. Den tredje och sista orsaken har sin grund i förändrade livssituationer som 

innebar att individen gled bort från missbrukslivet, bland annat genom att de hamnade i 

annorlunda och nya sociala sammanhang där narkotika inte var accepterat. Det som 

Kristiansens intervjupersoner hade gemensamt, trots de olika orsakerna till att avsluta sitt 
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narkotikamissbruk, var att de upplevde de negativa sociala konsekvenserna som missbruket 

innebar. Exempel på negativa sociala konsekvenser var återkommande fängelsevistelser och 

konfliktfyllda relationer både med missbrukande kamrater och med drogfria personer i deras 

närhet. Dessutom upptäckte intervjupersonerna de sociala förändringarna av positiv karaktär 

som följde när individen började processen att avsluta sitt narkotikamissbruk, till exempel att 

avsluta ett förhållande med en missbrukande partner eller att börja utveckla nya drogfria 

vänskaper. Slutligen visade Kristiansens studie ett samband mellan återfallsförekomst och hur 

fort individen övergav kontaken med sitt missbruksnätverk. De individer som höll fast vid 

kontakten med sina missbrukande kamrater hade flest återfall medan de som övergav 

missbruksnätverket inom ett par månader hade mycket få eller inga återfall. 

2.4.2 Exitteorin 

 

Fuchs Ebaugh är en sociolog som fokuserar på förändring av roller och förändringens 

egenskaper (1988). Exitteorin är tillämpbar oavsett mellan vilka roller individen rör sig. Hon 

beskriver uppbrott och förändring som en process och utifrån det har hon utvecklat fyra faser. 

Enligt Fuchs Ebaugh är det framförallt under de två första faserna, de första tvivlen och söker 

alternativ, där yttre omständigheter spelar stor betydelse för att en förändring ska genomföras. 

Individen som söker förändring är då mycket mottaglig för yttre påverkan och/eller andra 

människor. Dessa kan antingen stödja eller slå omkull individens tanke om förändring. 

Faserna redovisas nedan: 

 

1. De första tvivlen 

Processen inleds med tvivel över det som man tidigare tagit för givet och man inser att ens 

bild av tillvaron inte var som man först trodde. Detta kan ta sig i uttryck av vantrivsel och i en 

känsla av att någonting saknas. Tvivlen kan ha utlösts av någon form av förändring, till 

exempel i arbetssituationen, besvikelse eller en relation. 

 

2. Söker alternativ 

Den andra fasen innehåller ett medvetet sökande och utvärdering av potentiella alternativ. 

Fördelar och nackdelar tas i beaktning och alternativen vägs mot varandra. Ofta upptäcks ens 

egen valmöjlighet i detta skeende som kan uppfattas befriande. I denna fas är omgivningens 

reaktioner betydelsefulla. Negativ kritik innebära försening eller till och med avbryta 

processen. 

 

3. Vändpunkten 

Denna fas innefattar själva beslutet att bryta. Beslutet följs ofta av en konkret åtgärd som 

utgör en markering att man menar allvar, till exempel att samtycka till avgiftning, formulera 

en avskedsansökan eller lämna in en ansökan om skilsmässa. Vändpunkten fungerar som en 

hållpunkt där individen stannar upp och väljer en ny livsinriktning. Fuchs Ebaugh har 

beskrivit fem huvudvarianter av vändpunkter; 

- Utmärkande händelser: Detta är antingen en händelse som upplevs särskilt betydelsefull 

eller en till synes obetydlig händelse som ges symbolisk betydelse för personen, ett slags 

uppvaknande. 



11 

 

- Strået som bryter kamelens rygg: Denna vändpunkt kan också beskrivas som droppen som 

får bägaren att rinna över. En lång rad negativa händelser gör att individen inte står ut och 

inser att en förändring måste komma till stånd. 

- Tidsrelaterade faktorer: Dessa ger känslan av att man kommer att stanna kvar i sin 

problematik för alltid om man inte väljer ett avslut. Ofta har individen länge funderat på detta 

och inser att tiden är mogen. 

- Antingen eller-situationer: Detta är situationer där beslutet kan rädda livet eller hälsan på 

individen eller till exempel en make eller makas känsla av att gå under om de inte lämnade sitt 

nuvarande äktenskap. 

- Ursäkter: Detta är situationer eller händelser som kan rättfärdiga eller legitimera en 

förändring gentemot personer i sin omgivning. Det blir ett sätt att hänvisa till omständigheter 

istället för att behöva ta eget ansvar. 

 

4. Bygga nytt 

Utifrån den föregående förändringsprocessen väljer i den sista fasen individen att förändra sitt 

liv och skapa en ny identitet. Sex områden beskrivs som viktiga i det nya identitetsskapandet: 

presentation av sig själv, stöd och bekräftelse av viktiga närstående personer, byte av 

vänskapskretsar, förhållningssätt till den tidigare sociala miljön samt hanteringen av sin 

gamla roll. 

 

- Presentation av sig själv. Individen sänder ut signaler till sin omgivning att en förändring 

har skett. 

 

- Stöd och bekräftelse från närstående personer. Betydelsen av upplevt stöd och acceptans är 

viktig i den nya rollen. 

 

- Byte av vänskapskretsar. Detta är en väsentlig och ofta naturlig del i och med bytet från en 

social miljö till en annan. 

 

- Förhållningssätt till den tidigare sociala miljön. Detta är också en väsentlig del i 

uppbyggnaden av en ny roll. Den gamla sociala miljön fortsätter att ofta att existera även om 

individen i fråga har brutit sig ur det.  

 

- Hanteringen av sin gamla roll. Händelser eller situationer kan vara förknippade med starka 

känslor från sin gamla identitet och roll och detta är viktigt att vara medveten om och förhålla 

sig till. 

 

Denna teori kommer att användas som ett verktyg och ett stöd i diskussionskapitlet. De olika 

kategorierna kommer att diskuteras utifrån exitteorins olika faser och områden. Exitteorin 

kommer bidra till ett bredare angreppssätt av kategorierna jämfört med att endast använda sig 

av tidigare forskning.   
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3. Metod 

3.1 Genomförande 

 

Uppsatsen bygger på en abduktiv ansats. Insamlandet av material gjordes utifrån studiens 

syfte, samtidigt som även inläsningen av tidigare forskning styrde studiens inriktning. Syftet 

har även omformulerats under arbetets gång. Arbetssättet har inslag av både induktiv och 

deduktiv ansats, således är ansatsen abduktiv (Patel & Davidson, 2011). Uppsatsen bygger på 

kvalitativa intervjuer med fem intervjupersoner. Informationen som erhållits från dessa 

informanter kompletteras med tidigare forskning, till exempel vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar. Studiens utformning grundas på diverse litteratur. Både kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar intresserar sig för vad människor gör samt vad de tänker, 

metoderna går bara till väga på olika sätt (Bryman, 2011). Denna studie använder sig av en 

kvalitativ metod i form av intervjuer på grund av att datainsamlingen är mer öppen och 

ostrukturerad vilket passar syftet. Det finns inga förbestämda svar på studiens övergripande 

problemformulering och därför är en öppen semistrukturerad intervju att föredra. På så sätt 

styrs inte informanterna i lika stor utsträckning av studiens syfte och frågeställningar.  

 

Intervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjuguide bestående av tre olika teman, se 

Bilaga 2. Före intervjun fick informanten skriftlig (se Bilaga 1) och muntlig information 

angående uppsatsen och intervjun samt de forskningsetiska principerna. Frågorna i 

intervjuguiden var både av öppna och slutna karaktärer, detta för att få en mer omfattande 

intervju. Det fanns även en hypotetisk fråga för att få reda på hur informanten ser på sin 

framtid. Frågorna har formulerats så neutrala som möjligt för att inte informanten skulle ledas 

i en speciell riktning och de formulerades enkelt och enskilt för att förhindra missförstånd och 

flera svar på samma fråga. Trots att både stängda, hypotetiska och öppna frågor användes 

följde intervjumaterialet en röd tråd utifrån uppsatsens syfte (Dahmström, 2011). Intervjuerna 

har tagit mellan 20-60 minuter. Intervjuerna förlöpte bra och informanterna svarade på 

samtliga frågor som ställdes. Två informanter reagerade på frågor ställda om deras relation till 

sin familj, vilket resulterade i dröjande svar och tårar. I övrigt uppkom inget avvikande som 

till exempel aggressivitet eller avbrutna intervjuer. Samtliga intervjutillfällen spelades in för 

att underlätta bearbetningen av materialet och varje intervju transkriberades sedan enskilt för 

att möjliggöra en intervjuanalys av författarna genom kvalitativ innehållsanalys. Ett val att 

göra besöksintervjuer har gjorts då detta kan underlätta datainsamlingen, bland annat med 

anledning att mer invecklade frågor kan ställas utan risk för att misstolkas. Sedan kan en 

djupare förståelse nås genom observation av kroppsspråket hos informanten. 

Anonymitetsskyddet kan även stärkas på ett säkrare sätt än genom till exempel telefonintervju 

(Dahmström, 2011). Dock förelåg vissa svårigheter att finna informanter vilket ledde till att 

en intervju genomförts via Internet då informantens vistelseort ledde till att det var svårt att 

göra en besöksintervju. 

 

3.2 Ansvarsområden  
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Ansvarsfördelningen mellan författarna har varit jämn under arbetets gång. Ansvar över 

enskilda kapitel har inte delats upp med anledning av att texten ska vara noga genomarbetad 

och konsekvent för att hålla god kvalité. Däremot har huvudansvaret för vissa stycken 

fördelats mellan författarna, detta för att effektivisera skrivprocessen. De kapitel som Josefiné 

hade huvudansvar för var; sammanfattning, definitioner, genomförande, insamling av skrivet 

material, validitet och reliabilitet. De kapitel som Johanna hade huvudansvar för var; 

avgränsningar, urval, analysmetod, etiska reflektioner och presentation av empiri. Resterande 

kapitel har författarna tillsammans arbetat fram då dessa delar utgör kärnan i studien. 

Författarna har turats om att hålla i de semistrukturerade intervjuerna och sedan analyserat 

transkriberingarna tillsammans för att stärka validiteten i undersökningen (se kapitel 3.6) 

3.3 Urval 

 

Den urvalsmetod som använts är ett bekvämlighetsurval i form av kedjeurval eller 

snöbollsurval som det också kallas (Bryman, 2011). Denna sorts urval är ett icke-

sannolikhetsurval vilket innebär att vissa principer frångås, till exempel att urvalsprocessen är 

slumpmässig och att resultaten därmed kan generaliseras tillbaka till populationen. 

Snöbollsurval innebär att en eller flera nyckelpersoner söks upp som kan tänkas ha kontakt 

med potentiella informanter. I detta fall kontaktades först en person som är engagerad i bland 

annat IOGT-NTO och andra verksamheter i Västerbotten som riktar sig till aktiva eller före 

detta narkotikamissbrukare. Denna man hade ett brett kontaktnät av människor som har varit 

eller är aktiva narkotikamissbrukare. Han fick en beskrivning av de attribut som önskades hos 

informanterna: drogfrihet under minst två månader, ett tidigare narkotikamissbruk som 

innefattat någon form av cannabis samt en ålder mellan 18-30 år. Utifrån detta gjorde mannen 

ett urval av personer. Ingen vikt fästes vid informanternas kön eller vistelseort och mannen 

meddelade informanterna om deras möjlighet att vara helt anonyma i kontakten med 

författarna och i samband med intervjuerna. Vidare kontaktades en person inom berörd 

kommun för att få fler förslag på informanter utifrån samma attribut som tidigare. 

 

Anledningen till att ett snöbollsurval har använts är att det är näst intill omöjligt att hitta en 

förteckning över samtliga individer med narkotikamissbruk (Dahmström, 2011). Detta är 

dessutom ett ämne som kan vara prestigeladdat och förknippat med skam eller ånger. Således 

var snöbollsurval en lämplig urvalsmetod att välja för att möjliggöra införskaffandet av 

lämpliga informanter.  

 

3.4 Analysmetod 

 

Empirin som bestod av fem semistrukturerade intervjuer har bearbetats och analyserats med 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Materialet kodats varsamt, det vill 

säga att intressanta citat lyftes ur texten och försattes med en eller flera koder. Anledningen 

till den varsamma kodningen är att inte dela upp materialet i alltför små beståndsdelar och på 

så vis förstöra materialets kontext. Kvale och Brinkmann skriver: ”Intervjupersonernas ofta 

spännande historier har – under analys- och rapporteringsstadierna – styckats sönder i 
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atomiska citat och isolerade variabler.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s 289). Alla meningar och 

stycken i materialet har kodats, dock har kodningen pendlat mellan breddkodning och 

djupkodning (Hjerm & Lindgren, 2010). Vissa stycken har djupkodats som ansetts adekvata 

utifrån problemformuleringen, andra stycken har breddkodats då de inte varit av lika stor vikt 

utifrån studiens inriktning. Dessa två strategier kompletterar varandra då de innehållsrikaste 

passagerna djupkodats medan meningsfattiga passager breddkodats. Syftet med 

analysmetoden var att finna likheter i materialet. Efter kodningen sorterats koderna in i fem 

kategorier. Slutligen skapades ett tema bestående av de olika kategorier som arbetats fram. 

Nedan finns analystabellen som arbetats fram och som ger en överblick över analysarbetet. 

Tabellen är en förenklad illustration av materialet, alla koder redovisas inte då detta skulle bli 

allt för omfattande.  

 
Figur 1. Analystabell 

 

3.5 Insamling av skrivet material  

 

Det är väsentligt att ta reda på vilken kunskap som redan existerar inom det området som 

avses undersökas. Detta för att se vilka begrepp och teorier som är betydelsefulla och 

brukbara samt för att peka på hur viktiga de egna forskningsfrågorna är (Bryman, 2011). 

Väsentlig litteratur och annat skriftligt material har hämtats från olika databaser via Umeå 

universitetsbibliotek. De databaser som använts är bland annat SocIndex, SwePub, Artikelsök, 

Libris, Socialstyrelsen och Web of Science. Specifika sökord relaterade till ämnet och det som 

ska undersökas användes under sökprocessen. Dessa var bland annat; ”substance abuse”, 
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”drug abuse”, ”rehabilitation” och ”cannabis”. Utifrån dessa sökord och databaser erhölls 

intressant material som var till stor nytta i skrivandet av uppsatsen. Samtliga artiklar är 

refereegranskade vilket visar att de har en vetenskaplig säkerhet.  

 

3.6 Validitet 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver begreppet validitet som sanningen och giltigheten i 

något som kommuniceras. De menar även att validitet innebär att den valda metoden 

undersöker det som den är tänkt att undersöka. I denna studie användes en intervjuguide som 

stöd under intervjuerna. Majoriteten av frågorna var öppet ställda. Ett medvetet beslut att 

eliminera ledande frågor togs från start för att inte tvinga intervjupersonen att svara på ett 

visst sätt. Den information som intervjuguiden syftade till att erhålla samlades in från 

intervjupersonerna (Bryman, 2011). Författarna har sedan tillsammans analyserat 

transkriberingarna från intervjuerna för att på så sätt kunna stärka validiteten i 

undersökningen.  För att mer kunna stärka den interna validiteten hade det varit idealiskt att 

låta informanterna ta del av transkriberingen av deras respektive intervjuer, så kallad 

respondentvalidering. I och med att samtliga informanter varit anonyma i kontakten med 

författarna finns inte denna möjlighet då kontakt- och personuppgifter saknas. Dock har 

författarna lämnat skriftlig information om hur informanterna kan delges uppsatsen samt 

innehållande kontaktuppgifter till författarna. Extern validitet handlar att ge fylliga 

beskrivningar så att andra kan bedöma i vilken omfattning resultatet kan generaliseras i andra 

sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta är något som författarna anser sig ha lyckats 

med, bland annat genom att noggrant redovisa alla delar i processen. Frågan om 

generaliserbarhet är något som tagits hänsyn till, inga anspråk på statistisk generaliserbarhet 

görs utifrån den valda urvalsmetoden men med tanke på svårigheten att nå lämpliga 

informanter på annat sätt anses eventuella nackdelar i urvalsmetoden överskuggas av 

fördelarna. Det finns dock ett mått av analytisk generaliserbarhet i studien, vilket innebär att 

de mönster som påvisas kan ge vägledning i liknande situationer och kontexter. 

 

3.7 Reliabilitet 

 

Det är viktigt att forskning görs på ett tillförlitligt sätt, alltså att den har god reliabilitet 

(Denscombe, 2011). Då innehållet i uppsatsen analyserats via kvalitativ innehållsanalys är det 

lätt att följa hur analysen gjorts. I denna studie har de regler för innehållsanalys följts i den 

mån det varit lämpligt och alla eventuella utsvängningar redovisats. Alla intervjuer har spelats 

in via mobiltelefoner och ljudupptagningen har varit bra vilket ha gjort det möjligt att 

återberätta informanternas berättelser ordagrant i transkriberingen. Interaktionen mellan 

intervjuaren och informanterna har varit direkt och tydlig vilket minimerat missförstånd dem 

emellan. Alla delar i uppsatsen redogörs på ett tydligt och detaljerat sätt för att visa på vilka 

grunder författarna kommit fram till resultatet. Detta för att underlätta replikerbarheten och 

tillhandahålla möjligheten för andra forskare att göra samma studie eller uppföljningsstudier 

på materialet. Det är dock svårt att uppfylla kriteriet om replikerbarheten i kvalitativ forskning 
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(Bryman, 2011). Den sociala miljön och de sociala betingelserna förändras konstant vilket gör 

det omöjligt att göra exakt samma studie eftersom miljön inte längre är den samma. 

 

3.8 Etiska reflektioner 

 

De forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning från 

Vetenskapsrådet (2002) har legat till grund för bemötandet av informanterna och hanteringen 

och de uppgifter de lämnat. Fyra krav ligger till grund för individskyddet, det vill säga att 

individer som ingår i forskning inte får skadas varken fysiskt eller psykiskt eller utsättas för 

kränkning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att deltagarna ska få information om studiens syfte och vilka 

premisser som är gällande för deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Även information om 

frivillighet och möjlighet att avbryta sitt deltagande samt alla eventuella orsaker till att 

deltagarna skulle vilja dra sig ur ska förmedlas. Information lämnades dels muntligen vid 

inbjudan till deltagande samt muntligen och skriftligen vid intervjutillfället. Frivillighet och 

möjlighet att avbryta eller avstå att svara på enskilda frågor emfaserades särskilt under den 

muntliga informationen vid intervjutillfället. 

 

Samtyckeskravet består av deltagarnas rätt att ta beslut kring huruvida de vill delta eller ej. 

Detta krav föregås av informationskravet, deltagarna ska vara fullt informerade innan de 

lämnar ett eventuellt samtycke. Det är även upp till deltagarna vilka villkor som ska gälla för 

deltagandet, hur lång tid deras medverkande kommer att innebära samt att inga negativa 

konsekvenser kommer medfölja om samtycket dras tillbaka från deltagaren (Vetenskapsrådet, 

2002). Deltagarna i denna studie fick lämna sitt samtycke under ljudupptagning vilket innebär 

att samtycket är dokumenterat. Inget övertalande eller påtryck till deltagande förekom och 

ingen beroendeställning återfanns i relationerna mellan intervjuare och deltagare (ibid) då 

ingen kände varandra sedan tidigare. 

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att materialet samt eventuella 

personuppgifter som samlas in från deltagarna ska behandlas på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan få tillgång till det – största möjliga konfidentialitet ska eftersträvas (Vetenskapsrådet, 

2002). Konfidentialiteten ska främst gälla kring etiska känsliga uppgifter samt 

personuppgifter. I denna studie har deltagarna fått möjligheten att vara helt anonyma i 

kontakten med författarna. Inga personuppgifter har registrerats eftersom de uppgifter som 

framkom i intervjuerna kan ses som etiskt känsliga då de rör ett tidigare narkotikamissbruk. 

Således finns inga konkreta uppgifter genom vilka deltagarna skulle kunna bli identifierade, 

dock finns transkriberingar och citat. Dessa har endast författarna tillgång till och 

transkriberingarna är avidentifierade gällande namn, orter och specifika verksamheter. Alla 

namn som används i uppsatsen är fingerade och valet att använda sig av namn överhuvudtaget 

har gjorts på grund av att det ska bli lättare för läsaren att följa med i texten.  
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Slutligen finns nyttjandekravet som rör att de uppgifter som insamlas endast får användas för 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).  Det material som samlats in kommer inte ges ut för 

att användas i kommersiellt bruk eller liknande. Materialet anses inte heller kunna missbrukas 

då inga fördomar eller negativa åsikter om informanterna eller individer i ett 

narkotikamissbruk förmedlats i uppsatsen.   

4. Presentation av empiri 
 

Fem individer med ett tidigare narkotikamissbruk deltog i studien, två av dem var män och 

resterande kvinnor. De var i åldrarna 18-29 år. Nedan följer en kort presentation av 

informanterna, samtliga med fingerade namn. 

 

Stefan, 18 år, uppvuxen från en mellanstor stad i mellersta Sverige. Han började med alkohol 

när han var tolv och gick sedan vidare till hasch något år senare. Haschet ledde till ett senare 

missbruk av ecstasy och kokain som blev hans huvudsubstans. Det fanns inget tidigare 

narkotikamissbruk inom familjen. Stefans barndom innefattade mobbing och utanförskap och 

en av anledningarna till varför han började med narkotika var en längtan efter gemenskap. 

Stefan hade ett aktivt narkotikamissbruk i cirka fyra år. Han avslutade sitt missbruk på egen 

hand utan vare sig behandling eller program. Idag läser Stefan på gymnasiet och är aktiv inom 

nykterhetsrörelsen. Han är engagerad i drogpreventivt arbete riktat mot ungdomar.  

 

Anna, 25 år, uppvuxen i en mindre ort i norra Sverige. Hon började dricka alkohol när hon var 

13 år och gick sedan vidare till amfetamin- och läkemedelsmissbruk. I Annas familj fanns ett 

tidigare narkotikamissbruk hos både modern och fadern. Anna berättade att hon har ADHD 

och att narkotikan fungerade som ett sätt att självmedicinera och att det kunde ge henne ett 

lugn som inte gick att hitta på annat sätt. Hon hade ett aktivt narkotikamissbruk cirka elva år. 

Anna avslutade sitt narkotikamissbruk utan behandling eller program. Idag har Anna flyttat 

till en storstad i Sverige där hon försöker få en lägenhet och nya vänner som inte missbrukar. 

 

Mattias, 29 år, uppvuxen i en mellanstor stad i norra Sverige. Han började med alkohol och 

hasch i tidiga tonår, när han var runt 13-14 år. Mattias växte upp med sin pappa och hade en 

otrygg barndom med missbruksproblematik hos båda föräldrarna. I och med att hans föräldrar 

hade ett nätverk av vänner som missbrukade kom Mattias i kontakt med äldre personer och 

det ledde till ett tyngre narkotikamissbruk. När Mattias började med narkotika beskriver han 

det som att hitta hem och få en lösning på hans problem. Heroin var hans huvudsubstans och 

han hade ett aktivt narkotikamissbruk cirka tio år.  Mattias var både på avgiftning och på 

behandlingshem i sin process att bli drogfri. Idag arbetar Mattias på ett behandlingshem för 

narkotikamissbruk och hoppas på att kunna bibehålla sin drogfrihet. 

 

Amanda, 22 år, uppvuxen i en mindre ort i norra Sverige. Hon började med alkohol i tidiga 

tonåren och vid 14 års ålder började hon med hasch och läkemedelsmissbruk. I ett senare 

skede av sitt narkotikamissbruk började Amanda med amfetamin och bensodiazepiner som 

blev hennes två huvudsubstanser. Amanda började med narkotika tillsammans med sina 
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kompisar och en av anledningarna till att drogbruket initierades var att det fanns tillgång till 

narkotikaklassade läkemedel i hemmet. Alla i hennes familj har haft ett före detta eller aktivt 

narkotikamissbruk och Anna hade ett aktivt narkotikamissbruk i cirka sju år och 

behandlingshem och öppenvård var en del i hennes process mot drogfrihethet. Idag går 

Amanda på till en öppenvård och gör arbetspraktik. Hon hoppas att kunna hålla sig fri från 

narkotika i framtiden.  

 

Anja, 23 år, uppvuxen i en liten ort i västra Sverige. Hon började använda narkotikaklassade 

läkemedel när hon var tolv, dessa tabletter fanns i hemmet. Hon rökte även marijuana och 

började med amfetamin samt bensodiazepiner och opiater. Hon beskriver sin hemmamiljö 

som destruktiv, hennes moder hade själv ett alkoholmissbruk och föredrog att Anja använde 

narkotika framför till exempel hembränt. Hon utvecklade sitt narkotikamissbruk och flyttade 

till en större stad. Anjas huvudsubstanser var opiater, bensodiazepiner och amfetamin.  Hon 

hade ett aktivt narkotikamissbruk i cirka tio år. Hon har varit på behandlingshem och haft 

kontakt med psykiatrin. Idag är Anja långtidssjukskriven och väntar på att få gå i terapi. 

5. Resultat 
 

De intervjuer som genomförts har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Totalt 

framkom fem olika kategorier; sociala relationer före brytpunkten, brytpunkter, sociala 

relationer efter brytpunken, missbruksidentitet samt drogfri identitet. Tillsammans utgjorde 

kategorierna temat: Övergången från en missbruksidentitet till en drogfri identitet är 

ångestladdat såväl som ambivalent och missbruksfria relationer är en betydelsefull del i 

återhämtningen från ett narkotikamissbruk. Nedan följer en genomgång av samtliga 

kategorier. 

5.1 Sociala relationer före brytpunkten 

 

Den första kategorin innefattar de sociala relationer som individerna hade innan och under 

deras aktiva narkotikamissbruk. Exempel på koder är otrygg uppväxt, narkotikamissbruk i 

familjen och destruktiv hemmamiljö. Samtliga informanter hade otrygga eller instabila 

familjerelationer och majoriteten hade missbruksproblematik inom familjen. 

 

”Men det är det jag mest kommer ihåg, att någon otrygghet fanns alltid. Att vara själv och 

så.” 

 

Genomgående för samtliga intervjuer var att narkotikan tillförde något till deras liv som de 

tidigare saknat, till exempel gemenskap, tillhörighet och nya vänner. Många informanter 

uttryckte att de tidigare upplevt utanförskap och mobbning. Narkotikan blev således ingången 

till nya gemenskaper och ofta innefattade det umgänge med äldre personer. Vissa uttryckte att 

deras nya gemenskaper renderade i att de satte sig i respekt hos jämnåriga.  
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”… jag hade kompisar för första gången i mitt liv, jag hade varit mobbad tidigare. Men nu 

hade jag kompisar, det var coola kompisar, folk visste vem jag var, folk var rädda för mig, det 

var väl det. Gemenskapen liksom.” 

 

“Man börjar ju använda droger av någon anledning och har man liksom en tuff uppväxt, det 

behöver inte vara det, någon form av otrygghet... på insidan är det inte riktigt okej och när 

man hittar en drog så hittar man hem.” 

 

Dessa nya gemenskaper ersatte med tiden de eventuella vänskaper som funnits innan 

drogdebuten. Informanterna berättar om hur de ofta tog avstånd från tidigare relationer och 

byggde upp nya nätverk bestående av andra personer med ett narkotikamissbruk. Detta ledde 

också till en viss normalisering av drogbruk eftersom de personer som motsatte sig drogbruket 

sållades bort. 

 

“Så jag tog de oftast på mornarna eftersom jag sällan var i skolan, så jag var med andra 

kompisar och då använde vi droger...” 

 

“… jag kunde ju sitta och rulla en joint på skolan utan att tycka att det var konstigt. Jag 

tyckte däremot att det var konstigt att folk reagerade på det.” 

 

5.2 Brytpunkter 

 
Den andra kategorin innefattar de brytpunkter som bidragit till att individerna valt att avsluta 

sitt narkotikamissbruk. Med brytpunkter menas specifika händelser, nyckelpersoner eller 

insikt om förändring. Exempel på koder inom denna kategori är fruktansvärt sjuk, storasyster 

förebild, destruktivt förhållande, längtan efter familj. Vissa upplevelser betonas som mer 

betydelsefulla och har fungerat som ett uppvaknande i den verklighet de levt i. Händelserna 

har bidragit till nya insikter angående deras ohållbara livssituation.  

 

“Så jag åkte hem till mamma och tänkte att jag skulle tända av hemma hon henne då. [...] hon 

sa till mig alltså när jag låg i sängen, nu måste du söka hjälp annars kommer du dö och det 

rann bara tårar från henne. Och ja alltså så var det, det var som att när någon sa det till mig, 

då var det liksom okej att ge upp annars skulle jag hela tiden lösa det själv…” 

 

“Det var på riktigt, två veckor av våra liv var bara borta, vi hade inget minne om vad vi gjort. 

[…] Men det var i alla fall då jag upptäckte att droger inte var så himla roligt.” 

 

“Det kom en chans en gång då jag blev straffad för sexuellt förgripande, eller övergrepp eller 

vad det nu hette [...] jag dömdes till jättemånga tusen i böter och skadestånd och så fick jag 

300 timmars samhällstjänst” 

 

Samtliga individer hade viktiga personer i sin närhet som påverkade och motiverade till att ta 
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första steget i att avsluta narkotikamissbruket. Detta kunde tillexempel vara en familjemedlem 

som stöttat och ingett hopp eller relationer i narkotikamissbruket som inte längre attraherade 

och istället bidrog till känslan av att ta avstånd. En del hade även en önskan om att förbättra 

de relationer som försämrats i och med att narkotikamissbruket tagit allt större plats. De kom 

till insikt om att de hade relationer som de värderade högre än narkotika och som var värda att 

överge narkotikamissbruket för. 

 

“Och sen såg jag väl utifrån min äldsta syrra som blivit drogfri så såg jag att det finns ju 

hopp och hon kom och pratade med mig och sa att ”det här håller inte”, för jag var på väg 

att ta livet av mig, jag mådde så dåligt psykiskt och sådär. Så då sökte jag hjälp.” 

 

”Jag vill försöka för mitt barn. Hade jag inte henne så tror jag inte att jag skulle ha försökt 

sluta. 

 

Önskan om en drogfri framtid fungerade som en sporre för vissa att ta tag i och avsluta 

narkotikamissbruket, för att få möjlighet till en framtid så krävdes det en livsstilsförändring. 

En del kom till insikt att framtiden är något att kämpa för och en framtid i samband med 

narkotika är osäker. 

 

5.3 Sociala relationer efter brytpunkten 

 

Kategori nummer tre fokuserar på hur de sociala relationerna ser ut efter brytpunkten. Koder 

som förekommer i denna kategori är till exempel annorlunda relationer, bröt med gamla 

vänner, annan kontakt och nya vänner. Hur livet efter brytpunkterna tedde sig skiljer sig 

mellan informanterna. Majoriteten tar ett flertal återfall och varvar behandling, öppenvård och 

narkotikamissbruk medan en informant hållit sig helt och hållet drogfri efter brytpunkten. De 

är dock överens om att nya sociala, och framför allt nyktra relationer är väsentliga i processen 

att hålla sig borta från narkotika. 

 

“Jag umgås i princip bara med nyktra människor idag, jag har inte många vänner som 

dricker eller missbrukar överhuvudtaget. 

 

Även själva umgänget beskrivs annorlunda jämfört med den perioden då informanterna 

befann sig i aktiva narkotikamissbruk. Återkommande är att kommunikation och umgänge 

fått en ny roll i de sociala relationerna jämfört med tidigare då relationerna tycks ha varit 

osociala och mer introverta. Nu är relationerna mer öppna och de människor som finns i 

umgängeskretsen kan ses som mer pålitliga och trygga. 

 

“Jag umgås faktiskt med mina vänner idag, det gjorde jag inte när jag var tretton- fjorton… 

man blir inte den mest sociala människan med en massa kola i huvudet. [...] Jag kan ju inte 

säga att jag kände mina vänner speciellt bra. Det gör jag idag, jag kan faktiskt prata med 

mina vänner om problem, och vi kan ha roligt tillsammans och vad vi ska göra… jag har 
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andra vänner idag.” 

 

De relationer som funnits sedan tidigare, till exempel familj, släkt och barndomskamrater (i 

det fall sådana fanns) hade enbart förbättrats i och med att beslutet tagits att sluta med 

narkotika. 

 

“Ja, den har ändrats till det bättre, det har den absolut. Jag har kunnat sätta gränser till min 

mamma som jag inte har kunnat göra förut eftersom hon har sitt alkoholmissbruk. Och jag 

har fått mycket bättre kontakt med min äldsta syster.” 

 

I princip hade inga relationer som var av vikt för informanterna försämrats, förutom möjligen 

relationerna till personer som fortfarande hade ett aktivt narkotikamissbruk. En del 

familjesituationer var fortfarande problematiska för vissa informanter, dock var dessa familjer 

instabila redan innan personen började med narkotika. Flera av informanterna beskriver 

vikten av goda förebilder i den vidare processen leva ett drogfritt liv. Dessa förebilder bestod 

av antingen individer som tidigare haft ett narkotikamissbruk men som tagit sig ur det eller 

personer som alltid haft ett drogfrittt liv. En del av dessa förebilder träffade informanterna i 

samband med behandlingsprogram, samhällstjänst eller via sin egen familj. 

 

“Så jag kom ju till en helt annan värld, där det fanns nyktra människor som var förebilder 

och det var tankar om allas rätt till lika värde och lika förutsättningar...” 

 

“Sen har jag ju alltid lyssnat på dem som har gått före och så alltså kontaktpersoner på 

behandlingshem och föreståndare och andra missbrukare, äldre missbrukare som sa åt mig 

att du måste sluta med drogerna, du kommer att dö.” 

5.4 Missbruksidentitet 

 

Den fjärde kategorin innefattar den identitet som skapas i och med att narkotikamissbruket 

blir en del av det vardagliga livet. En person färgas av centreringen vid drogen som uppstår. 

En individ definieras av dess handlingar och umgängeskrets. Exempel på koder inom denna 

kategori är huvudsubstanser, ingångssubstanser, ta narkotika för att bli någon, duktig på 

narkotika, ambivalent, hobby, likgiltighet. Majoriteten av informanterna har brukat alkohol 

och hasch på vägen mot tyngre narkotika och använt det som språngbräda mot substanser som 

till exempel amfetamin, kokain och heroin. Detta illustreras i tabellen nedan. 

 

“Så man började dricka och liksom att man rökte hasch och när jag rökte hasch då var det… 

perfekt. Det var liksom allting löst. Sen gick det väldigt fort, när jag började introduceras i 

annat.” 
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Individ Ingångssubstans Huvudsubstans 

Stefan 18 år Alkohol & Hasch Ecstacy & Kokain 

Anna 25 år Alkohol Amfetamin- & läkemedel 

Mattias 29 år Alkohol & Hasch Heroin 

Amanda 22 år Alkohol, Hasch & läkemedel Amfetamin & Bensodiazepiner 

Anja 23 år Alkohol, Opiater & Hasch Opiater, Bensodiazepiner & Amfetamin  

 

Figur 2. Informanternas ingångssubstanser och huvudsubstanser. 

 

Samtliga informanter nämnde deras psykiska mående när de introducerades med narkotika. 

Vissa beskriver att de kände en känsla av utanförskap bland vänner och familj. Narkotikan 

hjälpte dem att hitta sin roll och stärkte deras självbild. De beskriver även den kluvenhet som 

denna nya identitet bidrog till och hur en hatkärlek utvecklades till drogen. 

 

“Jag hade ju oftast låg självkänsla och lågt självförtroende innan jag började använda 

droger, men när jag väl började använda det så fick jag ju kickar som gjorde att jag fick 

självkänsla och självförtroende både i saker och att vara cool liksom, men sen när det sänkte 

så tog man ju mer droger liksom för att få samma känsla igen.” 

 

“Så heroinet var ju liksom min största fiende och älskare mitt i allt. Men som jag mådde på 

insidan så var det ju det en perfekt drog, den stängde ju av rubbet. Känslolivet försvinner ju 

när man använder det... själen dör ju sakta men säkert.” 

 

De flesta beskriver även hur drogen får en allt mer central roll i deras liv och hur allt kretsar 

kring narkotika. Vissa påpekar också hur viktigt det är att få tag på sin drog, i vilket skede 

eller sammanhang drogen brukas spelar mindre roll. En del beskriver hur de utvecklar eller 

byter ut vanor för att narkotikan ska passa in i deras dagliga liv. 

 

“Jag kan ganska mycket om läkemedel och vad man ska ta och inte ta där, vad man ska 

blanda… det blev ju min hobby, mitt liv. Som en annan vanlig människa är intresserad av 

fiska och kan allt om fiskespön och linor så kan jag allt om droger och hur man ska fixa det.” 

 

“Alltså med heroiner i kroppen och så där då kunde man ju lika gärna sitta på en toalett det 

spelade som ingen roll. Har man det så är det lugnt även om man sitter i ett slott eller på en 

toalett så spelade det inte så stor roll egentligen.” 

 

“… det är typ samma effekt som man ser på många vuxna idag liksom, att de tar en kopp 

kaffe på morgonen. [...] under hela dagen dricker kaffe tillsammans med sina arbetskamrater, 

och kanske går hem och dricker en kaffe med sin fru eller med sin man liksom. Det var väl lite 
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så man kan säga om mig också liksom, för att komma igång på morgonen så behövde jag en 

drog.” 

5.5 Drogfri identitet 

 

Den sista kategorin innefattar den nya, drogfria identiteten som informanterna successivt 

byggt upp. Denna kategori innehåller koder som utveckling, insikt, framtidshopp och ny syn 

på narkotika. Majoriteten av informanterna uttrycker en stolthet över att ha övervunnit 

narkotikamissbruket och ha lyckats med något i sitt liv. De upplever ett behov av att utveckla 

nya sidor av sig själv för att byta ut de gamla vanorna de fått som påföljd av 

narkotikamissbruket. Vissa beskriver att de nu har omvända prioriteringar och att de upplever 

en seger. 

 

“Jag har många järn i elden, jag gör mycket men samtidigt är alltid min huvudfråga… mitt 

agerande har ju alltid ett syfte att förhindra att ungdomar faller in på samma väg som jag har 

gjort. Så mitt liv genomsyras fortfarande av alkohol och narkotika, men från andra hållet” 

 

“Det är ju som en seger i sig att man själv har varit som klient och att man nu är där och 

jobbar... att man kan ge tillbaka någonting.” 

 

“... istället för att ta en drog för att få bra självförtroende i femton minuter så har jag idag 

byggt upp självförtroende för att räcka hela livet ut.” 

 

Samtidigt innefattar det nya livet utan narkotika också ett visst mått av ångest, skam och dålig 

självkänsla. Dessa känslor tycks finnas parallellt med de positiva känslor som citaten ovan 

beskriver. Narkotikan hade tidigare fungerat som ett sätt att kunna fly från negativt mående 

och en del informanter beskriver hur de känslor som tidigare kvävts kom tillbaka efter att de 

slutat med narkotikan. 

 

“Så jag långtidssjukskrev mig just på grund av att man är drogfri, saker och ting kommer 

ikapp en som man har tryckt ifrån. Det är jävligt mycket ångest att vara drogfri.” 

 

Informanterna uttryckte även en ny syn på narkotikamissbrukare och narkotika. Majoriteten 

av informanterna har tagit avstånd från andra narkotikamissbrukare eftersom de inte längre 

delar samma prioriteringar och synsätt. Dock menade vissa informanter att 

missbruksidentiteten något som alltid kommer att finnas kvar. En del beskriver också att vissa 

vänskaper upplevs som falska eller oäkta. 

 

”Jag tror fortfarande att man är missbrukare. Det kommer man alltid göra på något sätt. 

Man skapar ett nytt missbruk efter ett annat. Om jag slutar med droger kommer jag skapa ett 

missbruk på något annat, ett arbete eller någonting. Det är lätt att börja missbruka det. Man 

har en sådan hjärna, så är det.” 

 

“Som missbrukare så är man jättebra vänner tycker man, och jag var ju likadan liksom. Man 
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ser ju inte själv att en människa som jag egentligen inte har något utbyte av, som jag avskyr, 

egentligen är min bästa vän när man har ett gemensamt intresse.” 

 

“Jag tycker som inte om samma människor och samma prat och jag kan känna mig ganska 

less på missbrukare just nu. För att det är så negativt allting och jag har ju märkt det på mig 

själv att jag är en jättepositiv människa.” 

 

Samtidigt finns en ambivalens i synen på narkotika. Informanterna är medvetna om 

narkotikans negativa konsekvenser men samtidigt kan de uppleva en längtan efter drogen och 

möjligheten att kunna fly från verkligheten. Längtan efter narkotika är något det flesta är 

medveten om att de kommer få kämpa med en längre tid, om inte för resten av livet. 

Majoriteten är dock medveten om att det i ett större perspektiv inte är värt att återta 

narkotikamissbruket. 

 

“... jag kan ibland känna att vad schysst det hade varit att kunna sticka iväg och festa och 

bara köra på liksom… men i samma andetag så tänker jag också jävlar vilken ångest jag 

skulle ha imorgon då”. 

 

“Men jag kan ju säga att jag saknar ju inte drogen i sig men jag kan ju sakna att fly och det 

har ju med drogen att göra. […] man kan ju få någon sådan här sjuk idé om att det skulle 

vara trevligt.” 

 

6. Diskussion 

 

Denna diskussion utgår från tidigare forskning, främst utifrån Fuch Ebaughs exitteori (1988). 

Exitteorin beskriver förändring som en process bestående av fyra faser: de första tvivlen, 

söker alternativ, vändpunkten samt bygga nytt. Dessa faser kommer att diskuteras utifrån de 

fem kategorier som arbetats fram genom kvalitativ innehållsanalys. 

6.1 Sociala livet före brytpunkten 

 

Den första kategorin innehåller informanternas sociala liv innan de tog beslutet att sluta med 

narkotika. Det som beskrivs inom denna kategori är troligen skedet som föregår den fas som i 

exitteorin kallas de första tvivlen. Här anser vi att exitteorin är otillräcklig för denna 

diskussion eftersom den enbart fokuserar på den period innan brytpunkten som karaktäriseras 

av negativa upplevelser. Våra informanter har i detta skede inte upplevt några tvivel eller oro 

angående sin situation. Däremot finns kopplingar till de resultat som Pedersens (2009) studie 

visade, nämligen att tonåren är en period då många ungdomar börjar bruka cannabis. 

Familjeproblem, som till exempel skilsmässor och frånvarande föräldrar, kunde leda till att 

ungdomar initierade ett cannabisbruk. Dessutom visade resultaten av en studie kring arv och 

miljö kontra substansmissbruk att miljön spelade mycket stor roll för om en ung individ i 

tonåren skulle påbörja ett beroende (Kendler, Schmitt, Aggen, & Prescott, 2008). Brener, Von 

Hippel och Von Hippel (2011) konstaterar att skälen till att påbörja ett narkotikamissbruk är 
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många och invecklade. De menar att de vanligaste orsakerna är ett behov av att må bättre och 

dämpa negativa känslor. Vi såg tydligt dessa mönster hos informanterna. Fyra av fem 

initierade ett alkohol- och haschbruk i tidig ålder tillsammans med kompisar. Samtliga hade 

instabila familjerelationer. Denna otrygghet tog sig i uttryck i känslor av ensamhet och 

osäkerhet vilket var en av anledningarna till att de började med narkotika. I och med 

drogbruket uppfylldes informanterna av en trygghet och många beskriver att de “hittade 

hem”. Då drogbruket blev en del av vardagen byttes även det sociala nätverket ut, från 

drogfria till narkotikamissbrukande individer. 

 

6.2 Brytpunkter 

 

Den andra kategorin handlar om hur informanterna tog beslutet att lämna missbrukslivet 

bakom sig. Denna kategori kommer att diskuteras utifrån de tre första faserna i exitteorin, då 

alla tre faser identifierades i samma kategori. 

 

Den första fasen innebär att individen börjar tvivla på sin livssituation och den roll som denne 

befinner sig i. Detta tar sig ofta i uttryck i känslan av en saknad av till exempel familj. Vi ser 

likheter mellan informanternas utsagor och exitteorins första fas, de första tvivlen. En del 

informanter upplevde att den fysiska hälsan påverkades av narkotikamissbruket och detta 

ledde till tvivel om narkotikamissbruket verkligen var värt besväret. Vissa informanter 

upplevde tvivel under en kort period innan brytpunkten, andra hade en längre period av 

ambivalens. I detta sammanhang anser vi att abstinensaspekten måste tas hänsyn till. Även om 

informanterna upplevt tvivel under en längre period kan stark abstinens varit en orsak till 

varför de fortfarande tvekade. När tvivlen blivit allt för stora tog individen steget till fas 

nummer två, söker alternativ. Där började majoriteten av informanterna väga för- och 

nackdelar med sin livsituation. Dessa två faser anser vi gå in i varandra både till karaktären 

och rent tidsmässigt.  

 

Fas nummer tre innefattar bryt- eller vändpunkter, alltså situationer eller perioder som ledde 

till att individen tog steget att sluta med narkotika. Informanterna beskrev ofta tydligt vilka 

vändpunkter som varit viktiga för dem och precis som Forsberg (2009) påstår är vändpunkten 

oftast inte en specifik händelse eller en specifik person. Det handlar om ett samspel mellan 

olika faktorer som utgör en process till vilken individen går från tanke till handling. Våra 

reflektioner kring detta är att processen att sluta missbruka kan undermineras av dåligt 

psykiskt mående, bristande självkänsla och att individen identifierar sig själv som en 

narkotikamissbrukare. Detta kan vara en anledning till varför vissa informanter tar ett eller ett 

flera återfall. Dessa vändpunkter påminner om Kristiansens (2000) tre orsaker till varför 

individer slutar med narkotika, men diskussionen fokuseras kring exitteorin. 

 

Exitteorin innefattar fem olika förslag till vad som utlöser vändpunkten. I informanternas 

berättelser har vi funnit empiriskt stöd för; utmärkande händelser, strået som bryter kamelens 
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rygg, antingen eller-situationer, ursäkter samt tidsrelaterade faktorer. Två av informanterna 

beskriver en antingen eller-situation. Mattias berättar att han blev otroligt sjuk och miste 

nästan livet och hans mamma påvisade rädsla över att hans narkotikamissbruk skulle bli hans 

död. Amanda hade ett allvarligt negativt psykiskt mående som ledde till dödslängtan och en 

pendling mellan liv och död. Stefan beskriver däremot en blackout som en av sina 

vändpunkter vilket identifieras som en utmärkande händelse. Anja beskriver relationen med 

sin pojkvän som strået som bryter kamelens rygg, då hon såg hur narkotikamissbruket 

påverkade honom och insåg att hon måste göra en förändring. Slutligen beskriver Anna 

hennes dotter som största inspirationskälla för att sluta med narkotika, hennes dotter har 

omhändertagits vilket urskiljs som en tidsrelaterad faktor. Vi ser tydligt att anledningarna till 

varför informanterna valde att sluta med narkotika skiljer sig men att de tillsammans utgör de 

brytpunkter som är avgörande för beslutet att sluta med narkotika. Vi förstår att en process 

påbörjas efter brytpunkten som ofta, men inte alltid, innefattar återfall och upprepad 

behandling. Denna process innefattar förmodligen mer än att bara sluta missbruka narkotika. 

Processen innefattar även ett omskapande av identiteten som tidigare karaktäriserats av 

narkotikamissbruk. 

6.3 Sociala relationer efter brytpunkten, missbruksidentitet och drogfri 

identitet 

 

Kategorierna involverar den fjärde fasen i exitteorin vilken innefattar att bygga upp ett nytt, 

hållbart levnadssätt och ett omskapande av identiteten. Fasen beskriver i sin tur fem områden 

som är viktiga i återskapande av identiteten: presentation av sig själv, stöd och bekräftelse 

från närstående personer, byte av vänskapskretsar, förhållningssätt till den tidigare sociala 

miljön samt hanteringen av sin gamla roll. 

6.3.1 Sociala relationer efter brytpunkten 

 

Den första kategorin syftar till hur de sociala relationerna såg ut efter ett avslutat 

narkotikamissbruk. Alla informanter såg betydelsen i att omstrukturera umgängeskretsen och 

skaffa drogfria och trygga relationer. Detta motsvarar byte av vänskapskretsar. De skildrar 

även hur ett umgänge med narkotikamissbrukare blir omöjligt om de ska kunna gå vidare. För 

alla informanter förutom en består relationerna idag främst av drogfria individer och beskrivs 

mestadels som trygga och lojala. 

 

De flesta beskriver hur den sociala interaktionen med vänner och familj har förändrats efter 

beslutet att sluta med narkotika. Många talar om stöd och bekräftelse från närstående 

personer och hur viktiga relationerna är för återhämtningen efter narkotikamissbruket. Alla 

informanter hade nyckelpersoner i sin omgivning som fungerade som stöd och förebilder, det 

kunde till exempel vara gamla narkotikamissbrukare eller nya gemenskaper som haft ett gott 

inflytande. De sociala relationernas betydelse är något som Forsberg (2009) också påvisar 

genom att betona att närheten till andra är en betydelsefull beståndsdel i återhämtningen. 

Samtliga informanter anser att de relationer som är av betydelse har förbättrats efter att resan 

mot det drogfria livet påbörjats. Polcin (2009) betonar också den sociala omgivningens vikt 
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för en individ som försöker avsluta sitt narkotikamissbruk. Även den bästa behandlingen 

undermineras om individen inte har en stabil miljö som uppmuntrar till drogfrihethet. 

Informanterna var medvetna om att den drogfria identiteten inte är någon självklarhet och det 

finns en ödmjukhet inför framtiden. Vi anser att individernas drogfria identitet byggs upp i 

samband med nya sociala relationer. Vi är också medvetna om att de flesta informanterna inte 

haft en trygg omgivning att komma hem till. Detta är något som kan ha haft en negativ 

inverkan på informanternas skapande av en drogfri identitet. 

6.3.2 Missbruksidentitet 

 

Den andra kategorin handlar om den missbruksidentitet som skapas i samband med 

narkotikamissbruket, det vill säga hanteringen av sin gamla roll. Exitteorin poängterar vikten 

av att vara medveten om den gamla rollen och förhålla sig till den. Detta är också något som 

många informanter uttryckt i egna ord. En studie av Brener, Von Hippel och Von Hippel 

(2011) visar att narkotikan i vissa fall kan bli en del av identiteten och att det är genom drogen 

individen definieras. De flesta informanter anser att om de en gång varit narkotikamissbrukare 

är de alltid narkotikamissbrukare, dock hade de själva ett val angående vad som missbrukas, 

till exempel ett arbete, träning eller narkotika. Vår tolkning av materialet är att narkotikan 

utgjorde grunden för informanternas självförtroende vilket blev problematiskt när 

narkotikamissbruket avslutats. 

6.3.3 Drogfri identitet 

 

Den tredje och sista kategorin beskriver hur missbruksidentiteten byts ut och hur en drogfri 

identitet skapas. Då många upplever avslutandet av narkotikamissbruket som en seger 

kommer en del ut i samhället med en stolthet över att vara före detta narkotikamissbrukare. 

Informanternas presentation av sig själv är som starka självständiga individer som har något 

att bidra till samhället och inte längre endast kan ses som narkotikamissbrukare. De har 

utvecklat nya sidor av sig själv och vill skapa en annan identitet som inte är bunden till 

narkotika även om det alltid kommer vara en del av deras förflutna och en del av skapandet av 

den identitet de har idag. Detta bekräftas också av Brener, Von Hippel & Von Hippels studie 

(2011) som visade vikten av att utveckla en drogfri identitet som en del i 

återhämtningsprocessen. Materialet visar att upprätthållandet av drogfrihet ofta kompliceras 

av när känslor som tidigare skjutits undan eller dövats med narkotika kommer upp till ytan. 

För vissa var risken stor att återigen ta till narkotika för att hantera detta. Det kan beskrivas 

som en negativ spiral där individen initialt har ett dåligt psykiskt mående på grund av ostadiga 

relationer eller otrygg uppväxt. För att hantera detta tog individen till narkotika, som i längden 

innebar mer ångest och oro. 

 

Förhållningssättet till den tidigare miljön hos informanterna bestod av passivitet och 

avståndstagande. Informanterna strävade efter att inte försätta sig i situationer som kunde 

förhindra utvecklingen av det nya livet och den drogfria identiteten. Relationerna som 

informanterna hade som narkotikamissbrukare beskrivs som oäkta då umgänget främst gick ut 

på att skaffa eller bruka narkotika. Detta bidrog till att en manipulativ identitet formades. 
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Därför har umgänget bytts ut för att kunna bygga upp och främja karaktärsdrag som passar 

den drogfria identiteten bättre. Vissa informanter beskriver också en ambivalens i attityden 

mot narkotika trots att de idag är drogfria. Detta kan innefattas i hanteringen av sin gamla 

roll. Informanterna anser fortfarande att vissa effekter av droganvändning är positiva och 

lockande. Figur 2 i resultatkapitlet visar att hasch och alkohol var de substanser som utgjorde 

ingångssubstanserna för samtliga informanter utom en. Dessa två är vanligt återkommande i 

Sverige, speciellt alkohol som varken är narkotikaklassat eller olagligt men även hasch som är 

den vanligaste illegala drogen i Sverige. Informanterna löper alltså risk att utsättas för alkohol 

och hasch i större utsträckning än annan narkotika. Detta är något som informanterna måste 

förhålla sig till, med tanke på att de ansåg att missbruksbenägenheten fanns kvar även om 

själva missbruket av narkotika avbrutits. 

 

6.3.4 Reflektioner 

 

Vi har diskuterat våra resultat främst utifrån exitteorin. Det är svårt att tillämpa teorier på 

något så föränderligt som människor. En teori som till punkt och prickar stämmer in på den 

mänskliga förändringen är i princip omöjligt att hitta då människan är flerdimensionell och 

aldrig statisk. Även om teorin inte täcker in alla våra kategorier anser vi ändå att exitteorin 

varit tillämpbar på vår studie i stort då vi sett likheter mellan teorins olika faser och 

informanternas beskrivning av sin situation. Det finns delar i teorin som inte varit användbar i 

förhållande till studiens resultat och analys. Vi har till exempel inte funnit något empiriskt 

stöd för att någon av informanterna använt sig av ursäkter för att komma ur sitt 

narkotikamissbruk, som är en av exitteorins förslag till vad som utlöser vändpunkten. En 

anledning till detta kan vara att vi endast hade fem informanter och att dessa fem skulle 

identifiera sig i samtliga fem förslag till vad som utlöste vändpunkten vore orimligt.  

 

Det kan vara svårt att förstå den process dessa individer går igenom och vi inser eventuella 

svårigheter i att delge sina upplevelser för någon som inte varit i samma situation. Vi tycker 

att det är starkt av dessa individer att berätta sina historier för att kunna hjälpa andra. Vi tror 

också att informanternas beslut att hålla sig drogfria kan stärkas genom att berätta för andra, 

genom samtal med andra människor kan beslutet att hålla sig drogfri bekräftas och stärkas för 

både informanten själv men även för andra.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att identiteten och de sociala relationerna tillsammans är 

centrala beståndsdelar i övergången från ett liv i narkotikamissbruk till ett liv utan narkotika 

vilket kan sammanfattas: Övergången från en missbruksidentitet till en drogfri identitet är 

ångestladdat såväl som ambivalent och missbruksfria relationer är en betydelsefull del i 

återhämtningen från ett narkotikamissbruk. Denna studie har endast skrapat på ytan av detta 

ämne. Mer ingående studier över hur identitet och sociala relationer interagerar med varandra 

är att önska, speciellt om regeringens ANTD-insatser och mål om ett narkotikafritt samhälle 

år 2015 ska kunna bli verklighet.
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Bilaga 1. Informantbrev  

 

Information till dig som medverkar i studie om återerövrandet av det 

sociala livet efter narkotikamissbruk 

 

Vi är två studenter som läser sista året på socionomutbildningen på Umeå universitet. Vi 

skriver C-uppsats i samarbete med Umeå kommuns Alkohol- och drogmottagning och studien 

handlar om hur man återerövrar det sociala livet efter ett avslutat narkotikamissbruk. Vi har 

haft kontakt med NN som hänvisat oss vidare till Dig. Vår förhoppning är att Du som tidigare 

haft ett narkotikamissbruk kan delge oss din berättelse vid detta intervjutillfälle. Din intervju 

kommer att spelas in med hjälp av mobiltelefon för att undvika missförstånd och underlätta 

behandling av material. Därefter kommer din intervju att skrivas om i text. Vi kommer att 

intervjua flera personer för att sedan sammanställa materialet.  

 

Du får vara anonym i din kontakt med oss och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Med detta menas att ingen obehörig kommer kunna ta del av materialet som rör dig. Vi 

kommer inte publicera andra uppgifter än kön och ålder i uppsatsen, detta är en del i att 

förhindra att du kan identifieras.  

 

Vår förhoppning är att denna uppsats kan ligga till grund för en ökad förståelse för hur det kan 

vara att sluta med ett missbruk och att det kan vara ett stöd för andra som befinner sig i en 

liknande situation.  

 

När uppsatsen är färdig kommer den att skickas till handledare från universitetet, Utvecklings- 

och forskningsenheten i Umeå kommun, Alkohol- och drogmottagningen i Umeå kommun 

samt till NN.      

 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst under studiens gång välja att avbryta din 

medverkan utan vidare förklaring. Dock kan de uppgifter som du redan lämnat användas av 

oss. Du kan även avstå från att svara på enskilda frågor.  

 

Har du några frågor så kontakta ansvarig: Josefiné Lindman, på xxx-xxxxxxx eller 

NN@mail.se Kontakta även Josefiné om du vill ta del av din intervju i text eller den färdiga 

uppsatsen.  

 

 

 

Tack på förhand!  

 

Johanna Wissing och Josefiné Lindman 

  



 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Tema 1 – Bakgrund 
 

Ålder? 

Sysselsättning? 

Skulle du kunna berätta om hur du började använda droger? 

- När kom du i kontakt med droger för första gången? 

- Har någon i din omgivning använt droger? 

- Hur länge och hur ofta använde du droger? 

- Vad fick du ut av att använda droger? 

Hur länge sen var det du använde droger? 

Vilka droger använde du mest? 

I vilka sammanhang använde du droger?  

 

Tema 2 – Sluta med droger  

Skulle du kunna berätta om hur gick det till när du slutade?  

 

Fick du någon hjälp? 

- Hade du en strategi/tanke/plan för hur det skulle gå till?  

 

Varför bestämde du dig för att sluta? 

Var det något som kändes lättare eller svårare med att sluta?  

Hur upplevde du processen att sluta med droger?  

Fanns det någon person/relation som var särskilt viktig för dig under den perioden? 

 

Tema 3 – Nu och då 

Skiljer sig dina sociala relationer nu jämfört med när du använde droger?  

- Din familj, vänner, släkt, skola/jobb?  

- De som använde droger tillsammans med dig?                     1 

- Finns det någon relation som stärkts i och med att du slutade med droger?  

- Finns det någon relation som försämrats?  



 

 

 

 

Hur har du utvecklats under tiden som drogfri?  

Har du haft några återfall?  

- Vad skiljer sig från den gången till denna gång? 

 

Ser du annorlunda på dig själv nu jämfört när du använde droger?  

Ser du annorlunda på droger nu jämfört med när du använde droger?  

Hur ser ditt liv ut idag? 

 

Hur ser du dig själv om fem år? 

 

Har du något mer att tillägga? 

Anser du att jag har missat något? 
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