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Abstract

The aim of this essay was to describe and analyse factors of importance for the process of
becoming drug-free. The questions we tried to answer were: “What did the lives of the
interviewees look like at the moment?”, “From what kinds of backgrounds did the
interviewees come?”, “What had the interviewees’ processes of change been like?” and “How
did the interviewees regard their drug-free lives at the moment?”.

The survey was based on qualitative interviews and focused on the personal stories of the
interviewees. We interviewed three women and three men, all of which had several years of
drug-abuse behind them. They had all been drug-free for at least two years and at the moment
they all lived socially integrated lives.

We established three significant factors, which had influenced our interviewees to stop taking
drugs. The first factor was a pure reason of health. They had realised that they could not live
with the abuse anymore and that there was no other way out except quitting drugs. The second
factor was a dissociation from drugs. The future prospects as drug addicts had been deterring.
The third factor was changing living conditions. The influence of their families and other
circumstances had become important and had contributed to the decision to become drug-free.
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1 INLEDNING

1.1 Problemformulering

Skårner (2001) skriver att om narkotikamissbruket pågår under en längre tid kan miss-

brukarens liv och självbild förändras, och även de personer som befinner sig i närheten av

missbrukaren påverkas. När en individ definieras som narkotikamissbrukare riskerar hon att

bli föremål för samhällets kontroll och repression och bli moraliskt förkastad av omgivningen.

Den stereotypa bilden av en missbrukare är att denne är manipulativ och drogstyrd. I verklig-

heten kan dock skillnader urskiljas mellan människors sätt att använda narkotika och vilken

funktion drogen fyller (Skårner, 2001).

I denna undersökning lägger vi tyngdpunkten på de sociala faktorerna på narkotikamissbruk,

som betonar betydelsen av hur individen fungerar i samspel och påverkas av andra människor

framför de medicinska. Eftersom den senare endast beskriver ramen för människans biolog-

iska förutsättningar, som möjligtvis förstärker en människas beteende. De samhälleliga tolk-

ningarna innebär att man ser till de sociala villkoren och vad som särskilt utmärker dessa.

Människans plats i samhället kan skapa problem för henne beroende på var i samhället hon

befinner sig. Den ena synvinkeln utesluter inte den andra, men den första ger samhälleliga

förklaringar på problemet. Genom att avgränsa uppsatsen till att se människan i sitt sociala

sammanhang begränsas också förklaringarna till problemet i undersökningen (Goldberg,

1993).

En teoretisk utgångspunkt är den symboliska interaktionistiska teorin. Teorin beskriver hur

människan formas av sina relationer med andra individer och hur dessa påverkar hennes

handlingar, identitet och livsstil i ett socialt och samhälleligt sammanhang under hela livet.

Enligt denna teori kan en narkotikamissbrukares förändringsprocess, att bli drogfri, förklaras

ske successivt och medföra att hela hennes livssituation ändras och meningen med drogen

försvinner (Kristiansen, 2000).

Uppsatsen kommer att handla om före detta narkotikamissbrukare som blivit drogfria och för-

hoppningsvis ge en mer nyanserad bild till samhällets negativa uppfattning om missbrukares

livsöden. Deras erfarenheter om vägen ut ur missbruket har fått en begränsad uppmärksamhet

i forskning och i offentligheten. Vi kommer att lägga perspektivet på narkotikamissbrukare
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som har blivit drogfria och deras egna berättelser, eftersom det är viktigt att deras kunskaper i

frågan tas upp.

1.2 Syfte

Undersökningens syfte är att beskriva och analysera faktorer som har betydelse för att

narkotikamissbrukare tar sig ur sitt missbruk.

1.3 Frågeställningar

• Hur ser livet för intervjupersonerna ut idag?

• Vad har intervjupersonerna för bakgrund?

• Hur såg intervjupersonernas förändringsprocess ut?

• Hur ser livet som drogfri ut för intervjupersonerna?

1.4 Metod

1.4.1  Material

Vi har valt den kvalitativa forskningsintervjun i vår uppsats. Tekniskt sett är den halv-

strukturerad, vilket innebär att den varken är ett öppet samtal eller ett strikt strukturerat fråge-

formulär. Den genomförs enligt en intervjuguide som koncentrerar sig till teman och som

omfattar förslag till frågor. Vi formulerade fyra olika teman; idag, bakgrund, förändring och

livet som drogfri. Dessa teman täcker in vårt syfte med undersökningen. Utifrån dessa teman

formulerade vi frågor i en intervjuguide, cirka fyra-sju stycken per tema (se bilaga). Med detta

undersökningsinstrument samt en bandspelare intervjuade vi våra intervjupersoner (Kvale,

1997).

1.4.2  Intervjupersoner

Våra intervjupersoner fick vi kontakt med genom vårt personliga nätverk. Fyra av intervju-

personerna var vi bekanta med sedan tidigare och vi var insatta i deras bakgrundshistorier,

vilka även passade in i urvalet. De i sin tur förmedlade kontakt med ytterligare två personer

som var helt okända för oss. Vi uppfattade båda gruppernas, de bekanta och de för oss okända

intervjupersonerna, svar som ärliga och att de var generösa med att dela med sig av sina

erfarenheter. De flesta utav de vi intervjuade har kontakt med AA, Anonyma Alkoholister,

och/eller NA, Anonyma Narkomaner (Minnesota-modellen). Eftersom de är påverkade av sin
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ideologi ville vi även intervjua personer som genomgått andra behandlingar, så som

miljöterapi.

Syftet med kvalitativ intervju är att öka informationsvärdet och skapa en förståelse för de

fenomen vi studerar. Det innebär att urvalet varken sker slumpmässigt eller tillfälligt. Urvalet

görs systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är strategiskt definierade.

Det strategiska urvalet görs utifrån de förutfattade meningar vi har då vi startar vårt projekt.

Kriterier för att få vara med i en intervju var att personen skulle ha ett mångårigt missbruk

bakom sig och idag ha varit fri från drogerna i minst två år. Intervjupersonen ska idag också

leva ett socialt samordnat liv. Kraven ställdes för att intervjupersonerna skulle ha levt en stor

del av sitt liv i missbruksvärlden och ha upplevt svårigheterna att ta sig ur ett missbruk.

Dessutom ville vi att intervjupersonerna skulle ha hittat stabilitet i livet så att vi inte rörde upp

några ouppklarade känslor inför missbruket. Eftersom tiden till detta arbete har varit

begränsat, har vi inte kunnat göra en så stor undersökning som vi egentligen hade velat, utan

vi fick begränsa oss till sex intervjuer (Holme och Solvang, 1997).

1.4.3  Procedur

Själva intervjuförfarandet gick till så att vi bestämde ett personligt möte med de sex

personerna. För att vi båda skulle kunna utföra intervjuer samtidigt på var sitt håll och att de

då skulle bli så lika i tillvägagångssättet som möjligt gjorde vi de två första intervjuerna

tillsammans. De resterande fyra delade vi upp mellan oss. Vi har låtit intervjupersonerna

själva få avgöra var vi skulle träffa dem. Två har vi träffat i deras hem, två hemma hos en av

oss, en på hans arbetsplats och en i ett grupprum på socialhögskolan. Vi uppfattade att det inte

var någon skillnad på intervjuerna som vi gjorde en och en mot de när vi båda var närvarande.

Intervjupersonerna svarade gärna på våra frågor och det gjorde intervjuproceduren enkel. Alla

intervjuerna skrevs ut av respektive intervjuare. Längden på intervjuerna varierade, men de

flesta blev mellan 45 minuter och drygt en timme.

1.4.4  Databearbetning

Intervjusvaren sammanställdes fråga för fråga. Ett urval gjordes av intervjusvaren och det som

var relevant för undersökningen plockades fram. Denna presentation gjordes för att fokus

skulle ligga på innehållet i intervjupersonernas svar och inte på vem utav dem som sa vad. I
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bearbetningen av empirin har vi haft vår teoridel i bakhuvudet och detta har styrt oss när vi

behandlade vårt material. Intervjumaterialet är avidentifierat vilket innebär att namn och ålder

på intervjupersonerna är ändrade. En person som inte finner någon anledning att vara anonym

i själva intervjuförfarandet kan ändra uppfattning om detta i framtiden (Kristiansen, 2000). En

intervjuundersökning är e tt moraliskt företag, skriver Kvale (1997). Det handlar om samspelet

mellan två människor och kunskapen påverkar vår förståelse av människans situation. Etiska

avgöranden sker under hela forskningsperioden. Det är viktigt att säkra intervjupersonernas

anonymitet. Intervjucitaten i empiriredovisningen är inte alltid exakta avskrifter av det band-

inspelade intervjumaterialet. Vi har tagit bort uttryck som hör hemma i talspråket och även

ändrat ordföljd i en del citat. Detta för att texten ska bli lättare att förstå. Vi har inte ändrat

innebörden av några citat och ej heller klippt ihop fraser för att det skulle passa vårat syfte.

1.4.5  Metoddiskussion

Vi har valt kvalitativ metod för att den försöker identifiera okända eller kända företeelser,

egenskaper och innebörder, medan den kvantitativa metoden undersöker samband mellan två

eller flera på förhand definierade företeelser. Undersökningen handlar om att beskriva och

analysera en förändringsprocess hos sex kvinnor och män som har varit narkotikamissbrukare.

Vi ville få en djupare insikt i hur dessa personer tänker och därför valde vi en kvalitativ

intervju som undersökningsmetod. Fördelar med denna typ av metod är att intervjupersonerna

utan att vara hänvisade till fasta svarsalternativ fritt kan berätta vad de känner, upplever och

tänker. På så sätt får man bättre fram nyanseringar i svaren (Starrin och Svensson, 1994).

Undersökningens validitet, det vill säga trovärdighet, beskriver om vi har undersökt det vi har

tänkt undersöka. Vi har använt oss av fyra teman, idag, bakgrund, förändring och livet som

drogfri, för att ringa in vårt problemområde. Tillförlitligheten, reliabilitet, i en kvalitativ

metod är svår att säkerställa. Skulle undersökningen göras om skulle en del av våra svar bli de

samma men en stor del av resultaten skulle bli annorlunda. Dessutom beror det på den relation

som byggs upp mellan intervjuaren och intervjupersonen. Resultatet skulle inte bli detsamma

om vi skulle ändra i det sociala samspelet som uppstår mellan två personer. Det finns en viss

risk för snedvridning i valet av redovisning och när man för någon annans talan. För att så bra

som möjligt säkerställa tillförlitligheten har vi använt oss av intervjupersonernas ord så

mycket som möjligt. Intervjupersonerna var mycket öppna och tillmötesgående vid intervju-

erna. Intervjusvaren blev i vissa fall omfattande och fick av utrymmesskäl kortas ned
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väsentligt. Detta innebar att många nyanseringar och intressanta vinklingar av problematiken

fick lämnas därhän. Många av dessa hade ingen explicit koppling till huvudfrågeställningen,

men hade trots detta varit intressanta att följa upp och utveckla (Patel och Tebelius, 1987).

1.5 Vidare framställning

Följande kapitel innehåller en presentation av tidigare forskning och teorier om livet efter ett

narkotikamissbruk. Kapitlen tar bland annat upp den symboliska interaktionismen och två

olika behandlingsmodeller. Därefter följer en redovisning av de sex intervjuerna, fråga för

fråga. Efter intervjudelen kommer en analys av det som i intervjuerna framstod som det mest

väsentliga. Analysdelen avslutas med en kort diskussion. I slutet av uppsatsen finns en

sammanfattning och en slutdiskussion, där tankar och frågor som väckts under arbetets gång

tas upp och diskuteras.

2 TIDIGARE FORSKNING OM LIVET EFTER NARKOTIKAMISSBRUK

Kristiansen (2000) tar upp en undersökning av Biernacki som har intervjuat före detta

heroinmissbrukare i USA som har blivit drogfria utan hjälp av behandling. Intervjupersonerna

hade skapat sig socialt etablerade liv och beskrevs ha en ordnad ekonomisk livssituation.

Samtliga menade att de med säkerhet hade lämnat narkotikan bakom sig. De uppgav att de nu

hade stabilt boende, sysselsättning och dessutom var drogfria och inte kriminella. Det

framkom dock att det uppstod problem i livet som drogfri i kontakten med andra människor.

En svårighet för de intervjuade var rädslan att bli negativt bemötta om de berättade om sin

missbruksbakgrund, och de valde därför att inte säga något om sin historia. En del som hade

berättat om sitt ursprung möttes med misstänksamhet av andra människor. Det ifrågasattes om

de verkligen skulle klara av att fortsätta med ett drogfritt liv. Många av dem som varit

narkotikamissbrukare kände utanförskap, skam- och skuldkänslor. Men dessa känslor avtog

successivt med tiden. Det största problemet bland intervjupersonerna ansågs vara risken att bli

stigmatiserade av samhället (Kristiansen, 2000).

Kristiansen (2000) beskriver narkotikamissbrukares förändringsprocess, hur de kan bli

drogfria utan behandling. Orsaken till brytningen med narkotikamissbruket berodde på en

betydelsefull förändring i människans liv. Det första steget uppfattas vara att missbrukaren får

en förändrad uppfattning om drogen. Det kan medföra en motivation att sluta missbruka.

Syftet med missbruket finns inte längre kvar på samma sätt. Personens motivation kan
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påverkas av ändrade livsförhållanden som en ny partner, förbättrad ekonomi, hälsoskäl samt

andra betydelsefullas stöd. Det andra steget beskrivs vara när handlingssättet förändras. I

samband med detta börjar det ske en inre omförhandling av missbruksidentiteten. Den fasen

kan innehålla kriser, och därför är stödet från viktiga personer värdefullt. Det tredje steget

innebär att bryta sig loss från missbruket. Svårigheten kan vara att bryta upp från sin gamla

livsstil och kompisarna. Missbrukaren kan ta ett återfall, vilket kan påverka hans känslo-

mässiga situation och de drogfria vännernas tillit. En del fortsätter att missbruka i hemlighet,

men en del lyckas nå drogfrihet. Det fjärde steget är avgörande för att nå drogfrihet och

handlar om stödet missbrukaren får från sitt drogfria sociala nätverk. Det slutliga femte steget

beskrivs vara när den drogfria människan skaffar sig en stabil position i det vanliga samhället.

Biernackis beskrivning av en narkotikamissbrukares förändringsprocess är:

”För att förändra sina liv med framgång måste narkomanerna ge sig in i

nya sociala världar, forma nya identiteter och perspektiv/…/. På samma

gång så måste omgivningen acceptera de fd missbrukarna som personer

som inte länge är narkomaner och handla gentemot dem i förhållande till

de nya ”vanliga” identiteter som de visar upp.”

(Svensson, 1996, s. 365)

Blomqvist (1999) har granskat missbrukares väg ut ur missbruket i Sverige. Han har gjort

jämförelser mellan före detta alkoholmissbrukare och före detta narkotikamissbrukare, och

mellan dem som har fått behandling och de som inte fått det. Resultatet visade sig att den

största förändringen skedde för de numera drogfria narkotikamissbrukarna, vilket kan bero på

att den gruppen tidigare varit mer marginaliserade i samhället än alkoholmissbrukarna. En

avgörande betydelse för att den narkotikafria människan skulle kunna skapa sig ett

självförtroende var beroende av stödet från vänner, familjemedlemmar och partners

(Blomqvist, 1999).

3 TEORI

Vi har valt en bred teoribildning och nämner två forskare, Kristiansen och Svensson, som

skrivit om den symboliska interaktionismen utifrån ett missbruksperspektiv. Våra intervju-

personer har alla genomgått någon slags behandling, lyckad eller misslyckad. Dessa

behandlingar har påverkat dem och gett dem en syn på deras missbruk. För att kunna förklara
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och beskriva deras eventuella påverkan av de olika ideologierna väljer vi beskriva dem i

teoridelen.

3.1 Symbolisk interaktionism

Denna teori beskriver hur människans identitet, livsstil och handlingar formas av det sociala

och samhälleliga sammanhanget. Människans tidigare erfarenheter och upplevelser ger

mening åt den nuvarande livssituationen och på sättet hon förhåller sig till sin framtid

(Kristiansen, 2000).

Goldberg (1993) utgår från att individen skapar sig en uppfattning om sig själv, som kallas för

självbild, vilken inte finns från början utan utvecklas genom samspel med andra människor.

Individens identitet skapas och formas av hur individen blir bemött av närstående, beroende

av deras värderingar och attityder med hänsyn till samhällets normer. Teorin betonar

betydelsen av spegling i samspel med människor som uppfostrar barnet. Barnets sociala

föräldrar, som oftast är de biologiska föräldrarna, kallar han för ”signifikanta andra”.

Goldberg menar att upprepade negativa reaktioner under lång tid från signifikanta andra kan

lägga grunden till en mer negativ självbild, och till att individen inte känner sig passa in i

samhällsnormen. De signifikanta andra fortsätter finnas kvar i människans liv och föräldrarna

byts senare ut mot andra signifikanta andra. Identiteten har inte bara betydelse för hur

individen uppfattar sig själv i sin tillvaro, den påverkar också hur individen kommer att välja

att handla och skapa sin livsstil. En viktig del i teorin är att identitetsutvecklingen aldrig

avslutas utan ständigt förändras under hela livet. Det interaktionistiska tankesättet ser inte att

livet kan förutbestämmas av barndomsupplevelser, som inom de psykodynamiska teorierna

(Goldberg, 1993).

Kristiansen (2000) anser att identiteten är nära sammankopplad med livsstilen, eftersom det är

den som ger motivation och skapar mening i livet. Meningen med handlingarna skaffar sig

individen själv och den varken ärvs eller ges till en. Individen söker aktivt samspel med andra

människor och strävar efter en känsla av delaktighet med andra, och genom detta formas

meningen. Livsstilen människor väljer påverkar hur de ekonomiska, sociala och de samhälle-

liga förutsättningarna kommer att bli. Med livsstil menas förhållningssätt, handlingar och

aktiviteter som visar hur individen väljer att leva sitt liv. Många livsstilar utgår i många fall

från en eller flera väsentliga aktiviteter. Det kan vara alltifrån att ha gemensam musik-, kläd-

och matintresse. Mellan olika livsstilar kan det yttre totalt skilja sig åt, men det kan också
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finns många aktiviteter som förenar dem. Medan andra livsstilar som betraktas som liknande,

kan skillnaderna vara större än i det föregående  (Kristiansen, 2000).

Majoriteten av människor väljer att leva i en livsstil som håller sig inom ramarna för vad som

är socialt accepterat. Andra individer väljer att leva ett mer avvikande liv och riskerar därför

att betraktas som avvikare i förhållande till det övriga samhället. En avvikande livsstil kan

vara heroinmissbruk, men alla heroinmissbrukare behöver för den skull inte leva under

liknande livsförhållanden. Bland en del människor blir narkotikaanvändandet en central

aktivitet, men vissa lyckas trots detta upprätthålla en viss kontakt med det vanliga samhället.

Missbrukaren kan behålla sina samhälleliga positioner och har kontakt med anhöriga, arbetar,

studerar och uppfostrar sina barn. Förändras livsvillkoren för en människa kan det påverka

både identiteten och hennes handlingsmönster (Kristiansen, 2000).

Kristiansen (2000) anser att människans identitet och livssituation måste ses i ett större

samhälleligt sammanhang, ett som beskriver de yttre ramarna, och att individen inte bara

formas i relation med andra människor. Samhällets yttre förutsättningar förklarar människans

valmöjligheter och materiella livsvillkor. Människors livsvillkor kan också visa vilket ansvar

samhället tar för att lösa ekonomiska och sociala problem och hur utsatta människor skyddas.

De inre förutsättningarna beskriver hur samhällssynen är rotad bland människor. Hur

människan ser på sitt liv och betraktas av andra påverkas av hennes position på arbets-

marknaden, samhällsklass, kön, bakgrund och livsstil. Människans livssituation påverkar

också hennes värderingar i synen på hem och arbete (Kristiansen, 2000).

3.2 Minnesotamodellen

Minnesotamodellen bygger på AA:s, Anonyma Alkoholister, tolvstegsmetod. Behandlingen

riktade sig från början till alkoholister, men har under senare år i allt högre grad också kommit

att användas i behandlingen av andra drogmissbrukare. Som regel är det fråga om behandling

i grupp och behandlingspersonalen är oftast före detta missbrukare. Liksom AA och Anonyma

Narkomaner, NA, utgår Minnesotamodellen från att missbrukaren drabbats av en sjukdom.

Denna sjukdom är han oskyldig till, men han har trots det ansvar för att följa behandlingen.

Målet för behandlingen är avhållsamhet och drogfrihet och ett fortsatt deltagande i en AA-

eller NA-grupp (Cullberg, 2000).
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3.3 Miljöterapi

En persons beteende sker alltid i en situation och kan förstås i relation till situationen. En

”situation” är inte det samma som miljö eller stimulus. Miljö är summan av situationer medan

stimulus är det enstaka, slumpmässigt utvalda objektet i en mängd objekt som utgör

situationen. Situationen studeras så som den upplevs av individen och är därmed karak-

teristisk för personen. En person får kunskap om en situation genom att agera i den.

Agerandet återskapas i vårt medvetande och ger situationen mening. I situationsterapi agerar

terapeuten i klientens upplevda situation för att nå förståelse av meningen bakom beteendet

(Bergström, 1996).

När vi tänker på det förflutna eller på framtiden gör vi det i nuet. När vi talar med varandra

sker det i nuet. Det är detta samtal som utgör situationen som behandlingen utförs i. I en

kollektiv vistelse tillsammans med klienter uppstår det oerhört många situationer och alla hör

till behandlingen. Vissa av situationerna uppstår mellan klient och med-klient, andra mellan

klienter och världen utanför och klienter och behandlare. En svår fråga inom institutions-

behandling är vilka situationer som man som behandlare ska handskas med och vilka som

helst ska tas om hand av kollektivet eller omvärlden (Bergström, 1996).

4 EMPIRI

4.1 Presentation av intervjupersonerna

4.1.1  Maria

Maria är 30 år och väntar sitt första barn. Hon bor i lägenhet med sin sambo. Hon arbetar

inom kommunen.

Maria är uppvuxen i ett hus på landet med mamma, pappa, lillasyster och en lillebror. Hon

beskriver sin familj: ...det var en ”vanlig familj, med djur och hästar...hund och mamma,

pappa och syskon. ...Det var bra kontakt.” Maria gick i skolan i byn där hon bodde. Fram till

sexan gick det bra sen började hon i högstadiet i en skola några kilometer hemifrån. Där

började hon bråka och i åttan blev hon avstängd. ”Och sen fick jag gå i en specialklass för

störiga och det var ju ännu värre.” Maria berättar att hon skolkade mycket och började

umgås med äldre ungdomar. När hon var 16 år flyttade hon hemifrån:
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”På något konstigt sätt började jag ändå gymnasiet och lyckades

gå tvåårig ekonomisk linje /.../ och hade rätt bra betyg trots att jag

hade börjat missbruka. Efter det gick jag ett kompletteringsår så

jag fick treårigt gymnasie /.../.”

Maria började missbruka när hon gick i högstadiet. Det började i sjunde klass med alkohol

och tabletter, som hon hittade i sin mormors badrumsskåp. I åttan rökte hon hasch första

gången. Hennes missbruk har mest bestått av hasch och amfetamin, men hon har även provat

LSD och heroin. Maria har varit drogfri i två år efter elva år i missbruk.

4.1.2  Anna

Anna är 31 år och bor med sambo i ett radhus. Anna har inga egna barn men hennes sambo

har ett barn sedan tidigare. Anna kallar sig själv för mångsysslare. Hon arbetar i data-

branschen och är småföretagare. Hon arbetar också extra på ett behandlingshem.

Anna är uppvuxen med mamma, pappa, en tre år äldre bror och en sex år yngre syster. Hon

beskriver sin familj så här:

”Jag tror att man kan säga att den var normal, för alla barn tycker

ju att deras familj är normal. Sen har jag väl fått lära mig senare i

livet att det kanske inte var riktigt så normalt som jag trodde att

det var.”

Anna beskriver sin skolgång som ganska bra. Hon beskriver sig själv som en ”udda figur”.

Hon säger att om hon inte hade varit en stark person hade hon nog blivit mobbad. Anna hade

det lätt för sig i skolan. Hon var duktig och engagerad och hade till en början bra betyg. I åttan

blev hon avstängd på grund av missbruk. Anna bodde i olika fosterhem och skolan blev

lidande:

”Jag fick i alla fall avgångsbetyg. Inga bra betyg men jag fick

betyg i alla fall. Sen har jag ju läst in både grundskola och

gymnasiet på Komvux.”

Första gången Anna rökte hasch var hon elva år. Det började när hon åkte på en språkresa

med äldre ungdomar. ”Och när vi var där, en av ledarna var alkoholist, så han och den andre
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vuxne de söp där, så då gjorde vi ju allting som man inte fick göra och det var ju jätte-

häftigt.” Anna började med att röka hasch och har även testat LSD och tabletter. De sista åren

missbrukade hon heroin. Anna har idag varit drogfri i sju år.

4.1.3  Cecilia

Cecilia är 27 år, bor i lägenhet och jobbar i vården. Cecilia har vuxit upp med sin mamma och

pappa som skildes när Cecilia var tio år. Efter skilsmässan bodde Cecilia med sin mamma och

styvpappa och fick senare en lillasyster. Cecilia tappade kontakten med sin pappa några år

efter skilsmässan.

Skolan tyckte Cecilia var rolig. Hon trivdes och hade många bra kompisar. När hon kom upp i

högstadiet började hon umgås med ”fel” personer:

”Då bröt jag kontakten med rätt så många och sen började jag på

gymnasiet, och då gick jag två år sen hoppade jag av. Vilket jag

ångrar så än idag. /.../ Det spårade ur rätt så ordentligt där ett

tag.”

Cecilia började röka hasch i högstadiet. Hon provade amfetamin ett tag men tyckte inte att det

passade henne. I högstadiet träffade hon en äldre kille som var heroinmissbrukare och senare

så började hon med heroin. Cecilia har idag varit drogfri i två och ett halvt år.

4.1.4  Stefan

Stefan är 40 år, sambo och bor i en villa. Han har en son sedan ett tidigare förhållande. Stefan

studerar med förtidspension.

Stefan växte upp med sin mamma och två pappor. Hans biologiske far, som han bodde med

sina första tre år, var kriminell och missbrukare. Stefan har flera syskon som han inte har

någon kontakt med, men han har vuxit upp med sin bror och sin halvsyster. Stefan var duktig i

skolan och hade det lätt för sig. Från sjunde klass var han mycket frånvarande men gick ändå

ut med anständiga betyg. Efter grundskolan gick Stefan vidare till en yrkesskola.
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I åttonde klass började Stefan att använda amfetamin. Han hade många äldre kompisar som

använde hasch och amfetamin och det var genom dem som det startade. Under tiden i

yrkesskolan bodde Stefan på internat och beskriver sitt missbruk så här:

”Vi rökte hasch hela veckorna, måndag, tisdag, onsdag, torsdag

och sen var det fredag, då stack man in till stan och köpte två

kapslar amfetamin. /.../ ...de varade ända till söndag kväll.”

Det var på sommarlovet mellan första och andra året på yrkesskolan som Stefan började att

injicera amfetaminet.

Stefan har missbrukat i 20 år. Han säger själv att han har varit ”fullblodsnarkoman” i 17 år

och de sista tre åren har han ”...i princip ägnat mig åt rehabilitering och där har det funnits

återfall med i bilden...”. Sedan 1995 har Stefan varit drogfri men har tagit några återfall.

4.1.5  Andreas

Andreas är 29 år gammal. Han bor med sin sambo. Idag arbetar Andreas med behandling av

narkotikamissbrukare.

Andreas är uppvuxen i en förort, där han har bott i 16 år av sitt liv. Han växte upp med

mamma, pappa, två äldre bröder och en lillasyster. När Andreas var fem år gammal skiljdes

hans föräldrar. Andreas berättar om sin familj:

”Min fader som min mamma skilde sig ifrån var alkoholist, så att

jag har sett hela den där biten av uppväxten, det icke fungerande,

med konkurrensen om kärleken till föräldrarna...”

Från det att Andreas var 16 år och sex år framåt hade han ingen kontakt med sina föräldrar

eller sina syskon. ”Jag ville inte ha deras tjat på mig och de ville inte se mig.” Idag har

Andreas arbetat upp kontakten med sin familj.

Andreas beskriver sig själv som bråkstaken i skolan. Han gick inte mycket i skolan och när

han var där skrek och bråkade han mest. Så småningom fick han hjälp i form av kontakt-

person och elevassistent, men det fungerade inte och Andreas slutade skolan efter åttonde

klass.
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När Andreas var 12 år började han dricka alkohol. Han beskriver det själv som ”det första

stadiet" . Efter alkoholen var det inte så stort steg till hasch och sedan vidare till tabletter,

bensodiazipiner och rohypnol. Andreas missbrukade i åtta år och har idag varit drogfri i sex

år.

4.1.6  Markus

Markus är 33 år gammal och bor med sin flickvän. De väntar sitt första barn. Markus arbetar

som alkohol- och drogbehandlare.

När Markus var fyra år flyttade han till sin mormor och morfar. Hans föräldrar var oense om

var Markus skulle bo. Han var några veckor hos sin pappa och några veckor hos sin mamma.

Markus beskriver situationen så här:

”Jag for illa av det och jag blev ledsen och fick ont i magen. /.../

Sen slog min mormor näven i bordet och sa att om ni inte kan enas

om Markus så tar jag honom och det gick de med på av någon

anledning.”

Efter detta flyttade Markus pappa utomlands och Markus har inte sett honom sedan dess.

Markus har många syskon. Han har en bror och en syster som är uppvuxna med hans mamma

och det är dem som han kallar för syskon. De andra fyra flyttade med Markus pappa.

Markus tyckte om att gå i skolan. Han gick alltid dit och han skolkade aldrig. Han hade

många kompisar och tyckte att det var roligt i skolan. Det var i högstadiet som drogerna kom

in i bilden. Han provade röka hasch första gången i sexan. Markus klarade högstadiet. Efter

ett års arbete sökte han in på kockutbildningen till fartygskock och kom in. Utbildningen var

på två år och Markus slutade med bra betyg:

”Det var mycket hasch, men vi stod där och kockade och vi var

väldigt duktiga på det vi gjorde och jag fick skitbra betyg och var

väldigt intresserad av gastronomi, dryck, färg och styckning och

allt var det var.”

Markus berättar att han började dricka alkohol redan i fjärde klass. ”Jag och vissa andra fick

ett rus som vi mådde bra av, allting snurrade och vardagen försvann och den var inte tråkig

längre.” De narkotiska preparaten började han med när han gick i sexan. Markus har provat
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det mesta; hasch, amfetamin, LSD och kokain. När han var 18 år hittade han heroinet som

blev hans huvuddrog i 10 år. Markus missbrukade i nästan 17 år och har idag varit drogfri i

fem år.

4.2 Förändringsprocessen

4.2.1  Vad har varit avgörande för att du förändrade ditt liv?

Maria är den enda av intervjupersonerna som har haft fast arbete, egen lägenhet, och varit

självförsörjande under hela missbrukstiden. Den enda hjälpen hon hade var att gå regelbundet

på NA:s självhjälpsmöten, men hon hade svårt att ta informationen till sig. Hon berättar att

mot slutet upptog det alltmer av hennes tid att upprätthålla fasaden utåt. Hon var jätteförvirrad

på jobbet, fick minnesluckor ibland upp till flera dagar och hade dessutom svårt att komma

ihåg hur gammal hon var. Hennes upplevelse var som att slitas mellan två läger och hon

kände hur hon började tappa fotfästet. Vändpunkten kom:

”Slutligen tog jag ett riktigt race, jag tror det var en vecka innan

nyår, 2000. Jag gick bara ut efter jobbet och skulle ta en öl och det

varade i en vecka, över nyår och allting.”

Den fjärde januari vaknade hon upp på sjukhuset och hade skurit sig. I sjukhussängen tog hon

ett beslut att det var över. Maria förklarar att efter den dagen började hennes förändring och

efter den händelsen har hon hållit sig helt nykter.

Anna beskriver en liknande upplevelse, hon körde också sig själv i botten. Livssituationen

hade blivit sådan att hon varken mådde bra utan droger eller kunde hålla sig nykter på egen

hand. ”Jag stod väl och vägde någonstans mellan hoppet att jag kunde få hjälp och leva

nykter eller att ta livet av mig. Det fanns inga alternativ längre.” Efteråt kan hon se att det

förmodligen var den paniken som gjorde att hon slutligen sökte hjälp. Hennes sociala liv

upplevde hon som mycket begränsat i slutet av missbruket. Föräldrarna hade brutit kontakten

med henne och hon hade inte heller någon kontakt med nyktra vänner. Vid den tiden stod hon

helt utanför det vanliga samhället.

Cecilias motivationsprocess att sluta missbruka mognade fram under en längre tids vistelse på

ett miljöterapeutiskt behandlingshem. Hon beskriver själv en situation där hon diskuterade

med sin socialsekreterare, som sa till henne att hon kunde bo var hon vi lle så länge det inte

var i närheten av hemmet. Hon tog beslutet att flytta långt. Hon hade varit inskriven på
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behandlingshemmet länge och hade tagit återfall på återfall. Hennes vändpunkt kom inte

förrän efter ett och ett halvt år när hon tänkte:

”Det var nog det att andra inte skulle orka ställa upp på mig länge

till, som jag kände att jag inte kan fortsätta så här. Ja, det var nog

det avgörande.”

Hon tog beslutet att nu får det vara nog. Hon menade att förtroendet för henne var obefintligt,

eftersom hon verkligen hade testat personalens gränser. Trots detta fanns de kvar och trodde

på henne. Väl inne på behandlingshemmet fick hon en bästa vän, som var några år äldre, och

Cecilia nämner deras destruktiva kontakt. ”Nej vi kommer aldrig att förbli kompisar…vi bara

förstör för varandra och jag vill inte bli som hon, tänkte jag.” Hon och vännen missbrukade

tillsammans och hon såg själv att deras vänskap blev ett hinder för henne att bli drogfri.

Samtidigt som hon var inskriven på behandlingshemmet skedde stora personliga förändringar.

Hon skaffade sig snabbt en egen lägenhet.

Stefans förändring skedde i samband med att han fick ett brev från sin svärmor, där det stod

att hans mor var svårt sjuk. I det ögonblicket beslutade han sig för: ”…att jag skulle hålla mig

drogfri fram tills dess att hon dog”. Han satt i häktet under den tiden och blev senare dömd

till fängelse, ett beslut som han överklagade och han ansökte istället om kontraktsvård hos

frivårdsmyndigheterna av humanitära skäl. Han fick ett motiv till att gå in i behandling för att

bli drogfri, och så blev det också i verkligheten. Stefan och hans mor kunde uppleva hennes

sista halvår i livet tillsammans, och de fick en bra kontakt. I samband med det återupptog han

även kontakten med resten av sin familj, bestående av syskon och styvfar. Samma år som

hans mor dog fick han dessutom besked att hans biologiska pappa avlidit, vilken han hade

haft en kriminell relation till. Han tror att pappans bortgång också hade en betydelse för hans

beslut att bryta med sitt gamla liv.

Ytterligare en bidragande orsak till hans livsvändning var att han hade fått ett brev från sin

sons mamma. Hon kom senare att hälsa på honom när han satt i fängelse.

”Hon kom dit på besök och berättade för mig att anledningen till

att hon hade sökt upp mig var att hon ville att Per, vårt

gemensamma barn, skulle få träffa mig innan jag dog.”

Han fick en tankeställare av det samtalet och återupptog kontakten med sonen, även om han

inte förmådde att sluta missbruka förrän några år senare.
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Andreas blev medveten om sin egen livssituation efter att ha fått ett fängelsestraff. Han kände

att han ville ändra sitt liv och började växa ifrån missbruket och hela livsföringen. Han fick en

tankeställare och frågade sig själv om han verkligen ville forsätta sitt liv på detta sätt fram till

hans 50 års dag. Han berättar:

”Jag satt med alla dessa människor, alla gamla farbröderna. Jag

var ung, kanske 21-22. Jag satt med alla gamla farbröder, de hade

inga tänder kvar i munnen. Alla hade kilo med guld och kilo med

knark, kilo med allting, Mercedesar nergrävda i skogen som de

skulle hämta när de gick ut därifrån.”

Han kunde se sig själv som en tandlös medelålders gubbe, som levde på livslögner och på att

berätta historier för de unga nya grabbarna om hur mycket saker han hade nergrävt i skogen.

Det ville han inte.

Markus beskriver att förändring för honom var när han hade nått sitt absoluta bottenläge och

befann sig i ett hotellrum och en drogterapeut, en kontakt sen gammalt, hörde av sig. Han

tänkte på att han hade knarkat bort tre eller fyra lägenheter, möbler, jobb, ekonomi, flick-

vänner och familj och nära och kära. Han menar att det inte fanns något som han inte kunde

göra för att få ihop pengar, utom att prostituera sig, och under slutet av heroinmissbruket var

han dessutom helt ensam. Han berättar att hans livslåga var utblåst och mot slutet var han

trött, både fysiskt och psykiskt. Han berättar vidare:

”Jag satt med en revolver och lyfte upp den. Jag tänkte att jag inte

orkar mer, nu struntar jag i det för jag hade gjort så många försök,

jag klarar det inte. /.../ Jag tänkte ta livet av mig och satte pistolen

och började bara gråta och gråta, för någonstans ville jag leva.

/.../ Då knackade ägaren på dörren och sa att du har telefon. Jag

skakade ut till telefonen och det var terapeuten. Det enda han

säger är att jag har hört att du är där Markus, du håller på att dö,

du måste leva. Nu ordnar vi detta, ring socialen.”

4.2.2  Fanns det något som du upplevde som svårt?

Maria påtalar sina svårigheter under den första tiden i drogfrihet, att hon kände sig mycket

ensam och kämpade av ren vilja mot sitt drogsug. För att motverka det ägnade hon hela sin

vakna tid åt att sysselsätta sig. Hon städade, gick på NA-möten och kurser, arbetade och
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tränade mycket för att upprätthålla en struktur i tillvaron. Hon säger att den överdrivna

disciplinen till viss del var för att straffa sig själv och trötta ut sig. Ångesten kom över henne

efter allting hon hade sagt, uppfört sig illa mot andra människor och snott saker. Hennes

rädslor hade alltid funnits med och särskilt inför sociala situationer som att prata med andra

människor. När hon hade blivit drogfri kunde hon få frågan om hon ville följa med och fika.

Det var bara det att hon var livrädd för att umgås utan droger. Hon ser att det var mycket som

försvann i missbruket, hennes självförtroende var lågt och hon upplevde sig inte ha något

värde. Med tiden har många av hennes rädslor avtagit ”…för varje dag som går blir jag

mindre och mindre rädd”. Nu är det snarare tvärtom så att det känns som om hon struntar i att

oroa sig om vad andra ska tycka. Hon tycker fortfarande att det kan vara svårt att vara ensam

nattetid, eftersom hon är mörkrädd och ibland får ångest.

Utåt sätt hade Maria alltid skött sig och familjen verkade inte heller oroa sig över att hon

missbrukade. Hon säger att skulle någon fråga hennes familj om hennes missbruk skulle de

inte förstå vad han pratade om. Marias första tid i drogfrihet underlättades inte heller av att

hennes före detta sambo och vänner fortfarande missbrukade och att hon hade tillgång till

droger dygnet runt. Till en början trodde hon det skulle gå bra att fortsätta umgås med sina

gamla missbrukarkompisar, men så småningom bröt hon med dem och den före detta sambon

slängde hon ut ur lägenheten

Det Anna upplevde som besvärligt var att hon aldrig hade utvecklat en nykter identitet, vilket

medförde att alla situationer hon ställdes inför blev som nya. Hon är av den åsikten att: ”…det

handlar om att lära sig leva på livets villkor, vilket vi missbrukare är ofantligt dåliga på” .

Till en början hade hon svårt att bedöma sina egna kroppsliga signaler, som att kunna urskilja

skillnaderna mellan att känna ångest, hunger eller att behöva gå på toaletten. Inledningsvis i

drogfriheten hade hon många rädslor inombords.

Cecilia ser idag missbruket som en verklighetsflykt för att orka leva och stå ut i vardagen,

som hon tyckte var ett problem då. Hennes beskrivning av första tiden som drogfri var svår

och hon hade mycket ångest. Hon kunde ändå börja ta tag i sina problem och se att det fanns

ett liv. Det långa geografiska avståndet till föräldrahemmet har gjort det svårt för henne att

åka hem och hon har istället fått lära sig lösa de vardagliga svårigheterna själv och bli

självständig.
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Stefan berättar att för hans del handlade det inte bara om att sluta knarka utan att ändra sitt liv

från grunden. De sista åren ville han gärna sluta missbruka, men det var ett svårt beslut att

fatta. Han hade inte skaffat sig ett vanligt liv från början, eftersom han tidigt etablerade sig

som missbrukare. Dessutom har han levt stora delar av sitt liv på institutioner och anstalter.

Han poängterar att: ”…jag blev lite grann som en 15-16 åring som står inför väldigt, väldigt

m ånga komplexa problem som ska lösas”. Från början orkade han inte tala om sig själv med

någon annan överhuvudtaget, men senare har han kunnat tala med olika psykologer. I början

hade han ett starkt motstånd mot att överhuvudtaget tala om sina egna känslor, men det går

bättre numera.

Andreas berättar en liknande historia om sin känsla av att återfödas efter åtta års missbruk.

Han fick bygga upp sig själv från grunden. Första tiden som drogfri var han livrädd för att

möta den nya världen, men han var samtidigt väldigt rädd för drogerna och att hamna på

anstalt igen. Rädslan kunde gälla vardagliga situationer som att prata med andra människor,

handla och använda bestick. Han hade också få erfarenheter av ett socialt liv med andra

människor. När han slutade missbruka var hans självförtroende lågt, därför har han arbetat

mycket med att bli medveten om sig själv och sina känslor. Många av de rädslor han bar på

bestämde han sig för att ta itu med och utmana.

Markus tycker att när väl drogerna försvann så började det verkliga jobbet, det var en lång

process, för drogerna var bara en del i sammanhanget. Han menade att det också var livsstilen

som höll på att knäcka honom. I den fanns naturligtvis drogerna men även kriminaliteten,

klädseln, hygienen och inte minst språket. Den första månaden under avtändningen låg han i

kramper och blev behandlad som ett kolli och det var en fruktansvärd smärtsam upplevelse.

Dessutom fanns det i vardagen många rädslor han fick arbeta med hos sig själv, till exempel

att våga prata med och inför andra människor. Han minns ett arbete han hade i början av sin

drogfrihet. Efter halva arbetspasset blev det fikapaus och det var i den sociala situationen han

hade det som svårast. Han visste inte vad han skulle tala om. Hans tidigare erfarenheter var

utan betydelse i detta sammanhang. Han jobbar än idag på ekonomiska konsekvenser av miss-

brukslivet och han betalar fortfarande tillbaka på gamla skulder till kronofogdemyndigheten,

men han anser att det är en process i sig.
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4.2.3  Fanns det några viktiga personer i din omgivning under förändringen?

Maria upplevde att hon fick det största stödet av andra drogfria och nyktra människor inom

NA. En del personer kom henne väldigt nära, människor som hon inte direkt umgås med idag.

Hon berättar att det fanns några hon kunde ringa mitt i natten och prata med i timmar när hon

hade det besvärligt. Hon genomled den första tiden dag för dag, men desto längre tid som gick

desto starkare kände hon sig. Hennes familj och släktingar fanns som någon form av trygghet,

men i hennes förändringsprocess tog de ingen del.

Anna berättar att de viktigaste personerna i hennes förändring var människor hon träffade

genom sina NA-möten. Det var många som betydde mycket för henne under den tiden och

gör det fortfarande. Hon säger att: ”…jag kan inte peka ut en speciell person som jag kan

säga har räddat mig, för det var inte så för mig”. Hon återupptog också kontakten med

människor från skoltiden och uppväxten, och de hade en viss betydelse. Det var viktigt för

henne att inte fokusera på en individ, eftersom denne inte orkat bära all ångest hon hade. Från

hennes tidigare missbrukarliv hade hon lärt sig att inte lita på andra människor.

Cecilia berättar att det fanns flera människor runt omkring henne som ställde upp, men det var

främst en som jobbade på behandlingshemmet. Hon trodde på henne fastän att hon

obstruerade. Hon kände att det var många som trodde på henne och hon var rädd att de snart

inte skulle orka fortsätta stödja henne. Under avgiftningsperioden flyttade hon hem till sin

familj som gav henne trygghet under den tiden.

När Stefan ser tillbaka på vem som var den viktigaste människan under förändringsprocessen,

säger han att det var hans son:

”…någonting som motiverar en människa att upphöra med

missbruk, det är att du har någonting att mista. Någonting som är

en kärt, då kan man också göra uppoffringar för att få behålla

det.”

Det betydde också mycket att han fick en återkoppling med sin mamma och styvfar samt med

syskonen. När hans mamma dog fungerade han som ett stöd för styvfadern och att detta var en

del i hans egen rehabilitering, att han fick fylla en funktion för en annan människa. Stefan fick

ta det känslomässiga ansvaret för det som styvfadern inte orkade ta. Han förklarar att under de

första 2-3 åren hade han mest kontakt med professionella hjälpare. Han hade ingen traditionell
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rehabilitering utan bodde i ett familjehem, som gav honom mycket stöd. Det var även

människor i öppenvården som fungerade som stöd för honom, men med dem talade han mer

om praktiska problem som skulle lösas och inte direkt om sig själv.

Andreas menar att det var människorna han träffade genom NA som varit hans väsentligaste

stöd. På mötena kände han att det fanns många likasinnade att prata med och dessa hade

dessutom livsupplevelser som påminde om hans egna. Det var mycket betydelsefullt för

honom att känna att andra hade snarlika erfarenheter av att ha genomgått samma process, som

han just höll på med. I samband med hans brytning med missbrukslivet började han även att

återuppta kontakten med sin familj, och de kom att backa upp honom allt mer.

Markus tycker att det största stödet han hade var från människor han träffade genom NA.

Bland dem kom några från den gamla missbrukarvärlden men han träffade också nya vänner

som hade varit drogfria länge. Tillsammans med dem har han fått uppleva mycket gemenskap,

kärlek och värme, och framförallt kunnat dela sina erfarenheter och bli förstådd. De upp-

skattar honom för den han är och inte för vad han har. Naturligtvis har mormor, mamma och

syskon betytt mycket men just i denna förändringsprocess tycker inte Markus de var viktiga.

Han menar att det ändå kändes tryggt att veta att familjen fanns, bekräftade honom och att de

trodde på honom. Ytterligare en viktig person för honom var hans terapeut, som idag är hans

arbetskollega.

4.2.4  Skedde det några förändringar i det sociala livet?

Maria konstaterar att det skedde en långsam successiv förändring och det hände mycket

positivt under det första året. Hon kom att rannsaka sin bekantskapskrets och bröt med dessa

en efter en eftersom de tillhörde missbruksvärlden. Själv anser hon att hennes familj nog inte

har upplevt någon skillnad på henne, men hon tycker att de står henne närmare idag och

tycker att det är skönt att hälsa på föräldrarna nykter. Hon menar att det har gett henne en

ökad känsla av frihet och en säkerhet att kunna planera sitt liv. När hon blev drogfri började

hon reflektera över sitt språk, vilket var helt nytt för henne. Tidigare hade hon inte brytt sig

om sitt språkval, men detta kan också ses som en naturlig mognadsutveckling. Hennes sociala

liv kom att ändras och hon lärde känna många vanliga tjejer och killar, vilka hon tidigare hade

känt sig underlägsen och annorlunda tillsammans med. Hon skaffade sig flera vänner genom

NA.
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Anna beskriver att hennes sociala liv förändrades positivt och att hon numera gör allting tvärt-

emot mot vad hon gjorde under sin aktiva missbrukstid. Det var nödvändigt för henne att helt

byta liv och hon berättar vidare att det finns saker som fortfarande är under bearbetning,

fastän hon har varit drogfri länge. När hon blev nykter ägde hon ingenting och hade inte några

riktiga vänner, för det var bara drogerna de hade gemensamt. I slutet av hennes missbrukstid

var hon asocial och tillbringade mycket tid ensam. Hennes nuvarande liv består av några få

goda vänner och relationerna är fulla av tillit, förklarar hon. Hon ser det som ett mindre

mirakel att hon fått kontakt med sin familj igen och att de nu litar på henne. Relationen med

sin pappa beskriver hon som fin. Modern gick bort för två år sedan, men hon fick kontakt med

sin mamma och de hann försonas. Idag anser hon att det försoningsarbetet är avslutat. Hon

tror att det aldrig är för sent att ändra på saker.

Cecilia menar att den sociala förändringen skedde genom att hon först och främst kom ut i

samhället och började gå olika kurser. I samband med att hon återupptog en gammal fritids-

aktivitet så skaffade hon sig flera nya vänner. Hon tyckte att det var positivt att få se en annan

verklighet än institutionsvärlden. Hennes liv genomgick en successiv anpassning in i det

vanliga samhället. Det var inga större svårigheter för henne att knyta nya vänskapsband,

eftersom hon upplever sig ha lätt för att anpassa sig till nya situationer. De gamla vännerna

från missbrukstiden bröt hon med. Hennes kontaktnät var väldigt begränsat och det är hon

tacksam för idag, eftersom hon därför kunde starta om på nytt.

För Stefans del handlade hans sociala förändring om att han i början kände sig väldigt nyfiken

och att han därför registrerade andra människor under det första året. Han förklarar att han

fick många sociala kontakter, men att det inte var några riktiga relationer. Det var inte så

underligt eftersom han flyttade en hel del de första åren. Hans egen beskrivning av missbruks-

tiden var att han gick fram med en glupskhet i tillvaron, det gällde materiella ting, droger

såväl som relationer. Därför ville han ändra detta och istället försöka att leva tvärtom och nå

en känsla av närhet i relation till andra människor, och att skapa gränser för sig själv. Han

beskriver att det var först under förändringsprocessen han började få en känslomässig närvaro

i förhållande till andra människor och till sin omgivning.

Inledningsvis ägnade Andreas mycket tid åt att knyta nya kontakter med människorna han

träffade via NA. Detta var svårt för honom eftersom han till en början hade dåligt själv-

förtroende. Hans beskrivning på de sociala kontakterna var: ”Jag visste inte vem jag själv var.
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De på mötena blev mina vänner och de tog emot mig med öppna armar”. Han beslutade sig

för att gå vidare efter flera års deltagande på NA-möten, eftersom han kände sig alltmer

begränsad i detta sammanhang. Han började istället söka sig mer ut i det vanliga samhället,

för att upptäcka nya sidor av sig själv. Kontakten med familjen har han återupptagit, både med

sina föräldrar och syskon, även om detta skedde i ett långsamt förlopp så fungerar relationerna

bra idag. Under behandlingstiden ingick det en familjevecka. Denna lade grunden för en

öppning till familjen, men han säger samtidigt att han har arbetat mycket för att återuppbygga

de relationerna på egen hand.

I samband med att Markus bodde på behandlingshem började han läsa in kärnämnen på

Komvux och ställdes inför en snabb anpassning sig till vardagen. I slutet av missbruket hade

han anmält sig till skolan. Hans liv förändrades drastiskt. Han skulle inte bara vara drogfri,

utan också acklimatisera sig till ett studieliv. Detta innebar att han ställdes inför många nya

sociala situationer. Inom NA fick han också flera förtroendeuppdrag, bland annat att ansvara

för en konferens som innebar att han skulle göra sin första drogfria resa i sitt vuxna liv.

4.2.5  Hade du någon kontakt med socialtjänsten eller andra myndigheter?

Maria är den enda av de intervjuade som inte hade kontakt med socialtjänsten, utan bara med

öppenvården. Hon kom in på sjukhus efter att ha försökt ta sitt liv och hade även samtal med

psykologer vid olika tillfällen. När hon var yngre hade hon tagits av polisen och hamnat på

tillnyktringsenheten. Hon känner en tacksamhet över att inte fått några sociala eller ekonom-

iska konsekvenser av missbruket såsom bidragsberoende respektive betalningsanmärkningar.

Annas kontakt med socialtjänsten var tät och hade varit både påtvingad och frivillig. Efter ett

års drogfrihet fick hon en ettårsbricka från NA, som hon stolt visade för sin socialsekreterare.

Hon svarade bara: ”Men Anna är det inte dags att du börjar sluta gå på möten nu så att du

inte blir beroende av det också.” Tyvärr har hon aldrig känt förtroende för någon social-

sekreterare. Å andra sidan kan hon inte klandra socialtjänsten, eftersom hon tidigare bara

manipulerade dem.

Cecilia berättar att hon hade en hel del kontakter med fältassistenter på stan. Polisen hade hon

en mindre kontakt med. Vid 19 års ålder hamnade hon på vuxenavgiftningen, vilken var en

skrämmande erfarenhet för henne att se äldre missbrukare. Först kom hon en kort tid till
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ungdomssidan hos de sociala myndigheterna, men hon flyttades snart över till vuxen-

sektionen. De socialsekreterare hon kom i kontakt med trodde och satsade på henne, och

Cecilia beviljades en behandling som senare kom att förlängas.

Stefan hade mycket kontakt med olika socialarbetare när han satt i fängelser och i häkten. Han

mötte socialarbetare inom frivårdsmyndigheten och fältassistenter samt socialsekreterare. Han

mötte också socialarbetare under vistelser på behandlingshem, dessa arbetade inom olika

inriktningar. Han mötte även socialarbetare på psykavdelningar i samband med avgiftningar.

Han blev aldrig placerad på någon specialavdelning inom psykiatrin. Vid ett tillfälle blev han

dock tvångsintagen enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, i några dagar för att en

viktig operation behövde genomföras efter en skada. Anledningen till tvånget var att de ville

försäkra sig om att han inte skulle avvika, eftersom de uppfattade honom som mycket

förvirrad. Under tiden han var etablerad missbrukare fanns överhuvudtaget ingen kontakt

mellan honom och de sociala myndigheterna, utan det var bara med kriminalvård och polis.

När han senare blev motiverad och var i sin rehabiliteringsprocess betydde däremot de sociala

myndigheterna väldigt mycket. Socialsekreteraren han träffade genom frivården fick Stefan

som sin första klient. Hon kom att avlägga hembesök hos honom och gjorde otaliga försök att

motivera honom, men utan resultat. Men 1995 ställde hon upp för honom när han ansökte om

kontraktsvård hos frivårdsmyndigheten. Hon lade ner arbete på att han skulle få behandling,

trots att hon blev väldigt kritiserad av sina kollegor, berättade hon i efterhand för Stefan. Hon

valde ändå att fortsätta tro på honom, eftersom hon tyckte sig märka att han var motiverad.

Andreas gick från fängelset till att bli placerad på ett behandlingshem i ett halvår, och han

kom även att få en lång eftervård. Frivården behövde han aldrig ha någon kontakt med,

eftersom han skötte sig. Under behandlingen hade han kontakt med socialförvaltningen, men

den avslutades i samband med hans Komvux-studier då han som student fick låna pengar av

CSN. Han berättar att det hade stor betydelse för honom att bli självförsörjande. Under miss-

brukstiden hade han bara kontakt med socialtjänsten för att erhålla ekonomiskt bistånd, vilket

enligt hans åsikt var lätt att få. Anmälningar om brott och häktningar tog socialen ingen notis

om, utan de väntade på att kriminalvården skulle ta över ansvaret.

Markus fick ekonomiskt bistånd från socialtjänsten och beskriver det som ett ekorrhjul som

var bekvämt men inte speciellt utvecklande. Han hade kontakt med socialen under nästan hela

missbruket och menar att det var lättare förr att få komma på behandling än vad det är idag.
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De ansökningarna om behandling han gjorde beviljades och handläggningen av hans olika

ansökningar gick relativt fort. Efter varje behandling tror han att det såddes ett frö till en

motivering att sluta. Det var särskilt en terapeut som trodde på honom under hela tiden.

Terapeuten hjälpte honom till en viss del med socialtjänstkontakten. De olika social-

sekreterarna han träffade såg hans drogmissbruk enligt olika förklaringsmodeller. En såg det

som en sjukdom, någon annan trodde att det kunde bero på hans barndom och gav honom

remiss att få metadon, vilket enligt denne var den enda hjälpen för honom. En annan social-

sekreterare tyckte han behövde sköta sin hygien och söka sig ett arbete.

4.2.6  Har du tagit återfall? Varför började du inte igen?

Maria svarar nej. Hade hon vetat hur skönt det var att vara drogfri hade hon blivit det tidigare.

”Nu känner jag att det är viktigt att vara med i livet och ta del.”

Anna har inte tagit återfall. Fortfarande arbetar hon dagligen med sin beroendesjukdom.

Nykterheten är en färskvara enligt hennes egen övertygelse. Enligt hennes egen bild av sig

själv är hon en typisk missbrukare och kan missbruka allt från mat, sex och träning. Tiden

innan den slutliga drogfriheten fanns flera återfall men det beskriver hon snarare som återgång

i missbruket, eftersom det bara handlade om några veckors drogfrihet.

Efter Cecilias definitiva beslut, för två och ett halvt år sedan, att sluta så har hon inte tagit

återfall. Tiden innan drogfriheten tog hon återfall på återfall under behandlingen, vilket

medförde att hon tyckte sig svika många människor som sin mamma, syster och personalen.

Hon beskriver att hon trivs bra med livet och inte skulle våga riskera det för någonting. Idag

känner hon sig värdefull som människa och behövd av andra i sitt arbete. Funktionen med

drogerna har försvunnit och hon säger själv att: ”…det finns ingen anledning, eftersom jag

känner mig så pass stark i mig själv idag”.

Stefan berättar att han tagit två återfall, 1999 respektive 2000. Återfallen har som längst varat

i två-tre veckor. Det har skett när han känt sig asocial i det vanliga samhället, men vid åter-

fallstillfällena har han dessutom upplevt sig som asocial tillsammans med missbrukarna. Detta

kan bero på att han kommit så pass långt med sig själv efter många års rehabilitering och han

menar att han inte skulle klara av att leva missbrukslivet nu. Dessutom har han mått så

psykiskt dåligt vid återfallen och känt en fruktansvärd ångest. Tiden innan 1995, under



26

missbruket, så mådde han mest dåligt av inlåsningarna, uttorkning och annan fysisk ohälsa.

Men han plågades aldrig av psykiska besvär av missbrukandet, även om han idag, när han ser

tillbaka, kan se att han inte mådde känslomässigt bra av missbruket.

Andreas har idag ett socialt drickande och ser inte det som återfall. Det händer att han ibland

dricker vin till maten med sin flickvän och festar någon lördagskväll i månaden. Han har haft

svårt att ta till sig NA:s sjukdomsbegrepp och ser många människor på mötena som inte tar

eget ansvar utan skyller på sin beroendesjukdom. Tyvärr såg han att många människors liv

kretsade kring mötena och de försvarade sina handlingar med att de inte hade kontroll och

intog ett passivt förhållningsätt till sitt beroendetänkande. Hans syn på tolv-stegsmetoden var

att det gjorde underverk för honom, men att han växte ifrån den, behövde gå vidare och att ta

eget ansvar. Han har inte varit på NA-möte på drygt två år, men har fortfarande vänner som

går dit. Det skulle bli problem om han gick dit idag, tror han och ler.

Markus svarar nej. Han har, som han själv säger, tagit ett beslut i hjärtat och i huvudet. Han

beskriver att det handlar mycket om hur man hanterar olika tankeprocesser, som till exempel

förändrade värderingar, drogsug och återfallssignaler och han ser återfall som en avslutning

på en lång process.

4.2.7  Sysselsättning och boende under förändringen?

Maria berättar att hon fortsatte arbeta som kommuntjänsteman och bodde kvar som

oförändrat, men att hennes före detta pojkvän inte flyttade förrän efter ett års tid. Under tiden

han var kvar, bodde hon mycket hos sin nuvarande sambo. Hon arbetade, tränade, pysslade

om hemmet, gick kurser och på NA-möten.

Anna var sjukskriven och erhöll därför sjukbidrag på medicinska grunder och hon arbetade på

heltid med att försöka hantera sociala situationer under det första året. Hon skaffade sig en

lägenhet och fick ekonomisk hjälp av socialtjänsten.

Cecilia menar att hon inte hade mycket sysselsättning i början utan att det kom successivt med

tiden. Hon praktiserade på en skola och därefter utbildade hon sig. När hon var inskriven på

behandlingshemmet skaffade hon sig samtidigt en lägenhet, som hon fortfarande bor i.
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För Stefans del har det varit mycket flyttande. Han har bott på motivationshem och flyttade

sen till ett familjehem. Efter det skaffade han sig en egen lägenhet och kompletterade sina

betyg på folkhögskola. När han senare flyttade igen och åter föll in i missbruket gick han in i

tolv-stegsmetoden, och fick en djupare förståelse om sitt missbruk. Mycket var bra men han

kände sig begränsad av NA:s idéer och hade svårt att tillgodogöra sig begreppen.

Andreas berättar att han läste upp sin grundskole- och gymnasiekompetens redan under

behandlingsvistelsen och att det sedan följdes upp av tre terminers studier till behandlings-

assistent. Efter studierna fick han en fast tjänst inom sitt yrkesområde.

Markus bodde på behandlingshem samtidigt som han gick på Komvux och läste in kärnämnen

på gymnasienivå. Han kom att få ett arbete som tidsbokare för ekonomisk rådgivning på ett

företag.

4.2.8  Hur lång tid tog förändringsprocessen från att du bestämde dig till att du slutade?

Maria tror att hon tänkte på att sluta under de sista tre åren, men det var inte förrän efter ett

akut sjukhusbesök som hon på allvar bestämde sig. Hon har varit drogfri i snart två år och

menar att det är en förändringsprocess som fortfarande håller på, och hon vet heller inte om

det finns ett slut på den. För hennes del handlar det inte bara om att sluta med drogen, utan

även om att försöka förändra sitt beteende och tankar som finns kvar efter missbruket.

Anna har varit drogfri i sju år men säger samtidigt att hon aldrig kan garantera sin drogfrihet

och hon tar ännu dagliga beslut att fortsätta vara nykter. Hennes löfte till sig själv har gått från

dagar till månader och har blivit till flera år. Hon vårdar sin drogfrihet och känner en väldig

tacksamhet inför att inte behöva ta några droger. Hon får ofta, på sitt arbete på behandlings-

hemmet, frågan: Hur länge har du varit drogfri? På det svarar hon: ”…den som gick upp

tidigast i morse har varit längst drogfri”.

Cecilia berättar att det seriösa beslutet att sluta togs under det sista halvåret i eftervården, efter

att hon hade varit på behandlingshem i ett och ett halvt år. Hon tror emellertid att tankarna att

sluta funnits med hela tiden långt innan.
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Stefan bestämde sig för att sluta missbruka i samband med att han fick besked om moderns

sjukdom. Egentligen ville han sluta under de sista fem åren men han saknade motivation och

förmåga att göra det. Samtidigt säger han att det är svårt att säga när förändringsprocessen

började och när den slutar. Han kan se att hans liv tagit tydliga riktningar, men att det också

har funnits mindre förändringar som ändå haft betydelse för hans personliga utveckling.

Andreas ville sluta vid 19 års ålder. Men det var svårt att gå från tanke till handling väl inne i

missbruket. Från 18 års ålder började han med tabletter och det gick snabbt nedåt. Han

reflekterade ändå över sin hopplösa livssituation som arbetslös, missbrukare, kriminell och

socialbidragstagare. Han såg att allt fler av hans gamla vänner från grundskolan började läsa

på universitetet och få fasta arbeten. Men det var inte förrän han hamnade fängelse som han

blev helt medveten om sin situation och bestämde sig för att sluta.

Markus räknar med att förändringen tog ungefär ett år. I den tiden ingår den fysiska av-

giftningen och den psykiska delen med darrningar, svettningar och osäkerhet. Det hade känts

fel att missbruka under många år och på slutet fungerade heroinet som medicin för att han

överhuvudtaget skulle komma upp på morgonen. Men med beteendet och livsstilen har det

tagit längre tid att åstadkomma förändring. Markus har arbetat mycket med att bygga upp sitt

liv kring mindre delmål och bearbetat de känslomässiga delarna.

4.3 Livet som drogfri

4.3.1  Kontakten med släkt och vänner. Viktiga personer i omgivningen.

Maria tycker att hon idag har kommit närmare sin familj, men tror inte att de än idag har

förstått hur illa det var.

”Min familj trodde fortfarande att jag bara hade rökt lite hasch

när jag var fjorton. De har aldrig tagit det till sig. De såg att jag

jobbade och trodde att jag var som vanligt. De tyckte bara att jag

var lite konstig ibland. /.../ Min familj och mina syskon och släkt

har alltid funnits som någon slags trygghet. Det har alltid funnits

en soffa hos mamma och pappa.”

Maria berättar om dagen när hon hade varit nykter i ett år och att hon inte kunde dela glädjen

med sin familj för de förstod inte vad hon pratade om. ”De förstår eller vill inte förstå. /.../ De
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frågar fortfarande om jag vill ha vin till maten.” Viktigast för Maria är hennes sambo, för han

vet vad hon har gått igenom.

Annas kontakt med sin familj är bra idag. Hon berättar att hon ofta pratar med sin pappa i

telefonen och att hon för några veckor sedan var på semester med sin syster. Hennes bror har

hon klippt banden med för att hon insåg att hon inte kunde förändra honom. Anna tycker att

kontakten med familjen är viktig men det är inte den som fyller den viktigaste funktionen. Sin

relation med sin sambo värderar hon högt och hon säger att vännerna på AA och NA spelar

stor roll, men relationen med sig själv ställer hon högst:

”Den viktigaste relationen i mitt liv som är förutsättningen för

allting annat är relationen med mig själv. För mår jag bra med

mig själv, då mår jag bra i mitt förhållande och i andra relationer

också. Mår jag inte bra med mig själv, då är det kaos överallt”.

Cecilia berättar att hennes kontakt med familjen är bra. Hennes mamma säger att det är roligt

att det har gått så bra för henne. Cecilia brukar inte berätta om sitt missbruk. Det är bara

hennes två närmaste vänner som vet om det och de är ett stort stöd för henne. Viktiga

personer för Cecilia är hennes familj, hennes mamma och lillasyster, hennes vänner, arbets-

kamrater och en vän från behandlingstiden. Cecilia menar att alla fyller de en viktig funktion i

hennes liv.

Stefan säger att kontakten med hans familj är idag sporadisk men han tycker själv att den är

bra. Han har brevkontakt med sin syster, och de växlar tankar om livet. Stefan berättar att han

har bra kontakt med sin bror trots att de inte har samma intressen och därför inte så mycket

gemensamt. Efter sin mammas död har Stefan fått en bra relation till sin styvfar. Han menar

att det har varit bra för hans rehabilitering att få känna att han är ett stöd för en annan

människa, att fylla en funktion. De viktigaste personerna i Stefans liv är hans sambo, hans son

och alla hans vänner. ”Det är inte många människor, men de som jag har är viktiga och bra.”

När Andreas var mellan 16 och 22 år hade han ingen kontakt med sin familj. Det har varit en

lång process för Andreas att återknyta banden till hans föräldrar och syskon. En gång i 20 års

ålder fick han hjälp att återuppbygga kontakten med familjen under en familjevecka på ett

behandlingshem. Andreas menar dock att det mesta fick han arbeta på själv.
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”Bara mina föräldrar och mina bröder fick se att jag kom med

mina betyg, att jag var drogfri, att jag gick upp lite i vikt och att

jag såg fräsch ut, att jag är glad, att jag har ett leende. Jag har ett

liv i mina ögon som jag inte hade innan. Det betydde nog mycket

för dem.”

Idag har Andreas bra kontakt med sin familj. De bor på olika platser i Sverige men han träffar

någon av dem minst en gång i veckan. Andreas berättar att hans flickvän är en viktig person i

hans liv. Viktiga är också hans bröder och ett par vänner. Förr hade Andreas många kompisar

men nu tycker han inte att det är så viktigt att alla tycker om honom längre. Det är bättre att ha

några få betydelsefulla vänner.

Markus har vuxit upp tillsammans med sin mormor och morfar och har trots det haft en bra

kontakt med sin mamma under alla år, fast de inte har bott i samma stad. Hans två syskon som

har bott hos mamman har han också alltid haft ett bra förhållande med. Markus har inte träffat

sin pappa sedan rättegångstvisten 1974 när han var fyra år. Den viktigaste personen i Markus

liv är hans flickvän. ”Självklart min familj, min kära mormor och min mamma, bror och

syster och kusiner, ja hela släkten.” Markus berättar att han har blivit familjens ”överhuvud”.

Det är till honom som de vänder sig om de har problem. Han säger också att hans nyktra

vänner och arbetskamrater spelar stor roll i hans liv.

4.3.2  Är du nöjd med ditt liv idag? Vad är viktigt?

”...hade jag vetat att det var så här bra och härligt att vara nykter, så hade jag blivit det för

länge sedan...” Maria är nöjd med sitt liv idag. Hon menar att det är viktigt att vara med i

livet och ta del av livet, att inte tro att man är odödlig. I missbruket tappade hon mycket av sin

självkänsla. Maria pekar på vikten att komma ihåg att man är värd någonting.

För Anna är det viktigt med livskvalité och relationer. Det är viktigt för henne att må bra och

att hennes anhöriga mår bra och är friska. Viktigare än allt annat för Anna är hennes nykter-

het. Anna säger att hon har bra och dåliga dagar som alla andra men att hon aldrig mår så

dåligt som hon gjorde när hon missbrukade.

För Cecilia är det viktigt att vara trygg i sig själv. Hon känner sig stark idag och hon vet var

hon står och vad hon vill. ”Jo, visst är jag nöjd, men man kan alltid bli nöjdare.”
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Det som är fascinerande med livet tycker Stefan är att det innehåller både smärta och lycka.

Idag menar Stefan att han lever ett bra liv men att han ändå inte är säker på om han är lycklig.

”Det som känns viktigast för mig det är att jag har fått någonting

som jag inte hade när jag drogade. Jag har fått en känslomässig

relation till olika saker, både till människor och till mig själv.”

Relationen till pengar och materiella ting har också förändrats. Under missbruket kunde

Stefan bara åka och hämta det han ville ha. Idag har han köpt en cykel för pengar som han

sparat ihop. Stefan säger att han får en helt annan inställning till saker som han har köpt själv.

För Andreas är det viktigt att ha mål i livet, någonting att sträva efter. Ett mål för honom var

att klara av skolan, grundskolan och gymnasiet. Nu har han nya mål efter att ha blivit

behandlingsassistent. Andreas har tänkt gå en utbildning i transaktionsanalys på fem år. ”Det

är viktigt att hela tiden ha mål, för blir jag nöjd så har jag ingenting att kämpa för, men

vägen dit måste vara rolig hela tiden. /.../ Jag är nöjd men färdig blir man aldrig.” Det är

viktigt för Andreas att kunna visa kärlek och att få kärlek.

Markus är väldigt nöjd med sitt liv idag. Jag har haft milstolpar i mitt liv. Jag har allt det

idag och nu lutar jag mig tillbaka. Njuter av det jag har åstadkommit.” Markus menar att det

är viktigt att vara tacksam för det man har. ”Tacksamheten är den röda tråden. Är man tack-

sam är man positiv, och är man positiv så är man glad.” Markus säger att det är viktigt att ta

del av det som händer i livet och att våga utmana sig själv.

4.3.3  P åverkas ditt liv idag av missbruket?

Maria känner att det är saker som hon har missat. Hon skulle vilja ha studerat och rest mer.

Hon kan också ångra vissa relationer som hon har haft med män, som hon inte skulle ha haft i

nyktert tillstånd. Maria tror att vissa beteenden har med missbruket att göra. Själv är hon

mörkrädd och har svårt för att vara ensam. Hon tror att det beror på att hon ofta har suttit

ensam och missbrukat och att hon har upplevt som mest ångest när det var mörkt.

Anna har många saker som påverkar hennes vardag. Hon blir lätt stressad och hon berättar att

när hon får för mycket att göra kan hon glömma enkla saker, som vad hon har ätit till middag.

Anna menar att minnet har fått stryk av missbruket. Dessutom har hon ett arbete på ett

behandlingshem som hon inte tror att hon skulle ha om hon inte själv hade varit missbrukare.
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Anna poängterar att en människas erfarenheter formar personen. ”Jag är glad över mina

erfarenheter och har försonats med dem. För de gör mig till den jag är.”

Cecilia tror att hon värderar saker på ett annat sätt idag. Hon ser vad som är viktigt i livet och

hon värderar sina relationer till andra människor högt. Hon har svårt att förstå den materialism

som finns i samhället. Det är viktigt för Cecilia att få vara frisk, ha ett hem, mat på bordet och

vara tacksam över det hon har.

Missbruket är en oerhört viktig del av mig, säger Stefan. Han ser det som en källa till

kunskap. Han märker ofta att det som ”vanliga människor” tycker är katastrofer, tycker inte

Stefan är så allvarligt. Han menar att det istället finns så mycket känslomässiga katastrofer

runt omkring honom. Han tycker att det är viktigt att lägga korten på bordet och inte leva ett

förljuget liv, som han tycker många människor i hans bekantskap gör.

Andreas tycker inte att hans liv idag påverkas av missbruket.

Markus kan inte se något som påverkar hans liv idag som har med missbruket att göra. Han

kan se att han har förlorat många år till missbruket och att han inte skulle ha det arbete som

han har idag om han inte hade haft den bakgrunden.

4.3.4  Vet ditt sociala nätverk om din bakgrund?

Maria är inte säker på hur mycket hennes familj egentligen vet om hennes missbruk. På jobbet

har hon berättat det för en två-tre stycken som hon har förtroende för, men hon vet inte om

chefen vet om det. Maria tror ändå att människor omkring henne förstår eftersom hon sitter

och pratar om droger på ett sätt så man kan undra hur hon vet så mycket.

När Anna blev drogfri var det viktigt för henne att bara få lov att vara sig själv. Hon ville

därför inte presentera sig som alkoholist och narkoman. Hon ville inte bli särbehandlad för det

har hon blivit i hela sitt liv på grund av missbruket. Anna vill lära känna människor på samma

villkor som alla andra. Hon menar att hon inte döljer sin bakgrund utan när hon lär känna

andra människor så kommer det naturligt.
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Cecilia brukar inte berätta om sin bakgrund i kontakt med nya människor. Idag är det bara två

av hennes vänner som vet om det. Cecilia menar att det handlar om att vara trygg i relationen.

Alla i Stefans kontaktnät vet om hans bakgrund. I nya kontakter är han dock diskret med sin

historia. Han menar att det gäller att hitta en balansgång mellan att lämna ut sig helt till att

inte säga någonting. I det första alternativet tappar man sin personliga integritet och i det

andra tappar man sin historia, man är ingen.

De flesta i Andreas omgivning vet om hans missbruk. Han säger dock att det inte är det första

han berättar när han träffar nya människor. Han vill först att de ska få en bild av honom och

vad han står för. När han får en närmare relation till personen brukar han berätta.

Markus familj och släkt har vetat om hans missbruk i många år. Nästan alla vänner Markus

har vet om hans bakgrund. Han menar att man får känna efter när det är läge att berätta och

när det inte är det. Många som arbetar med missbrukare har ofta haft ett eget missbruk och

därför är det många som förstår när han berättar vad han arbetar med, säger Markus.

4.3.5  Hur tänker du på framtiden?

Maria kan känna att hon ibland är otacksam för hur hon har det idag. Hon tycker ibland att

hon kan bli gnällig och tycka det vanliga livet är tråkigt. Hon tar för givet att hon har lägenhet

och bil, eftersom hon har haft det hela tiden. Hon säger att hon behöver lära sig att bli mer

tacksam över vad hon har och hur livet ser ut. ”Jag kommer fortfarande att vara som jag är.

Jag kommer inte att säga att nu är min process färdig.”

Anna ser ljust på framtiden. Hon har som alla andra drömmar och funderingar. Hon tänker

ofta på hur hon har haft det och blir väldigt tacksam för hur hon har det idag.

”Det är viktigt för mig att komma ihåg att jag är tacksam och

känna det ända ner i magen. För det är lätt att bli högfärdig och

jaga efter prylar. Det är inte förutsättningen för att man ska bli

lycklig.”

Cecilias planer för framtiden är många. Hon vill läsa vidare men hon vet inte om hon ska läsa

till ambulanssjuksköterska, sjuksköterska eller socionom. Hon vill också hinna med och resa
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utomlands innan man och barn kommer in i hennes liv. Det största för Cecilia är att få ha

hälsan i behåll och att hennes anhöriga får vara friska och glada.

Stefan funderar just nu på om han ska ägna sig åt missbruket i sitt arbete eller inte. Han

längtar efter att få försörja sig själv. Dessutom drömmer han om att kunna åka till Kina när

han fyller 50 år. Stefan tycker att han mår bra idag och att han lever ett rikt liv samtidigt som

han inte vet om han är lycklig.

Andreas har sina mål. Han skrattar samtidigt som han säger att han vill ha fru och barn, villa,

Volvo och vovve men det finns lite allvar i det. Han planerar att fortsätta sina studier och att

en dag bli en färdig psykoterapeut. Han önskar att han ska få vara lycklig och ha hälsan i

behåll.

Markus lever i nuet. Han tar en dag i taget och lämnar över mycket till sin kraft, sin gud. Han

önskar att han får vara en frisk och lycklig människa med sin familj och ha det tryggt när det

gäller hem och ekonomi. ”Jag anser att jag har varit i helvetet och vänt. Varje dag ovanför

jorden är en underbar dag för mig.”

5 ANALYS

5.1 Intervjupersonernas vardag

De intervjuade lever nu socialt etablerade liv med fast boende. Alla uppger att de arbetar,

förutom Stefan som studerar. Kristiansen (2000) skriver att det är en betydelsefull del i

förändringsprocessen att nå en stabil position i det vanliga samhället. Maria är den enda som

haft samma boende och arbete som under missbrukstiden och i högre grad än de andra

upprätthållit delaktighet i samhället och varit självförsörjande.

5.2 Intervjupersonernas bakgrund

Intervjupersonerna berättar att de varit olika länge i missbruket. Maria, 30, har varit drogfri i

två år. Anna är idag 31 år och har varit drogfri i sju år. Cecilia, 27, har varit drogfri i två och

ett halvt år och Andreas är 29 år och har varit drogfri i sex år. Markus är 33 år och har varit

drogfri i fem år. Stefan är 40 år och har sju års drogfrihet bakom sig, men har vid två tillfällen

tagit återfall, det senaste för ett och ett halvt år sedan. Han säger att orsaken till återfallet
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berodde på att han kände sig avvikande i sitt sociala sammanhang. Kristiansen (2000) skriver

att en del i förändringen är att bryta sig loss från missbruket och den negativa livsstilen.

Anna och Maria är de enda av intervjupersonerna som vuxit upp i en homogen familj med

mamma, pappa och syskon, men Anna blev senare placerad i flera olika fosterfamiljer.

Cecilia, Markus, Stefan och Andreas har vuxit upp i hem där föräldrarna skilt sig och alla har

syskon respektive halvsyskon. Cecilia och Stefan har bott med styvpappor och Markus med

sina morföräldrar. Intervjupersonerna beskriver olika uppväxtförhållanden och de har vuxit

upp med minst en vuxen person, ”signifikant andre”, som Goldberg (1993) beskriver som

betydelsefull; den som bekräftar och speglar barnet. Huruvida intervjupersonerna har blivit

tillräckligt sedda för att en begynnande identitet ska ha kunnat mogna fram som yngre är

naturligtvis viktigt, men deras senare utveckling bör vara minst lika intressant: Hur de har

påverkats och formats av samspelet med andra människor och uppfattat sin egen samhälleliga

position.

Enligt den symboliska interaktionismen (Kristiansen, 2000), kan livsstilen förklaras vara en

människas sätt att uttrycka sin identitet och denna hänger nära samman med självbilden,

eftersom det är den som ger mening åt livsstilen. Självbilden formas i relation med andra

människor och utvecklas under hela livet. Under ungdomstiden släpper man greppet från de

personer som fostrar en för att skaffa sig en egen identitet och finna mening. Intervju-

personerna berättar att missbruket började med ett sporadiskt användande av alkohol, tabletter

och hasch i mellanstadiet eller på högstadiet, för att senare övergå till ett mer omfattande

missbruk av hasch, amfetamin eller heroin. Samtliga intervjupersoner menade att de själva

sökte sig till umgänge med andra likasinnade och att de tillsammans samlades kring den

gemensamma aktiviteten med narkotikamissbruket, som blev meningen i deras liv. Alla

berättade att de introducerades till drogerna av vänner. Ingen av de manliga intervju-

personerna hade introducerats till drogerna av någon flickvän, till skillnad från en av de

kvinnliga, Cecilia, som introducerats av en pojkvän. Cecilia bröt kontakten med många

vänner för att ansluta sig till sin nya bekantskapskrets. Det var under högstadiet flertalet av

intervjupersonerna började missköta skolgången. Markus uppfattas vara den enda som skötte

skolan, även om Maria, Anna, Cecilia, och Stefan annars inte hade några svårigheter skol-

resultatmässigt. Anna och Andreas slutade skolan redan i åttonde klass till följd av deras

beteende. Maria blev avstängd och placerades i specialklass, därefter präglades hennes skoltid

av hög skolfrånvaro, vilket det även gjorde för Stefans del.
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5.3 Intervjupersonernas förändringsprocess

Motiven att förändra livssituationen, sitt missbrukarliv till att bli drogfri, har sett olika ut för

de sex intervjupersonerna. Deras växande beslut att bryta i slutet av missbruket beskrivs skett

i en långsam förändringsprocess. Kristiansen (2000) skriver att det första steget uppfattas vara

att missbrukaren får en förändrad uppfattning om drogen, vilket kan medföra att ett motiv till

att bli drogfri väcks. Maria, Anna och Markus berättar att deras motivering till att förändra

sina liv berodde på fysisk och psykisk ohälsa. Drogen fyllde inte längre någon funktion när

deras hälsa riskerades. Cecilia och Andreas beskriver att deras drivkrafter till förändring

berodde på att de sett drogens baksida i deras kontakt med äldre missbrukare och följdes av

att de tog avstånd från drogerna. Stefans anledning till att ändra sitt liv berodde på att hans

livssituation förändrades, bland annat behövde viktiga familjemedlemmar honom. Alla

menade att missbruket med tiden medfört flera negativa psykiska, sociala, samhälleliga och

ekonomiska konsekvenser för dem och kan ha påverkat deras vilja att bli drogfria. Framförallt

uppgav flera av dem att deras valmöjligheter begränsades desto längre tid de befann sig i

missbruket.

Svensson (1996) skriver om betydelsen att ta sig ut i samhället och skapa sig en meningsfull

tillvaro. Intervjupersonerna ansåg att svårigheterna med det drogfria livet var just den mödo-

samma vägen att skapa en identitet och att lära sig hantera den problematiska vardags-

situationen. Några av de intervjuade talade om olika problem och rädslor som de ställdes inför

som drogfria, och hur de fick börja granska sig själva och omvärdera sin låga självkänsla.

Flera av intervjupersonerna var under behandling under förändringstiden och några började

komplettera sina betyg på Komvux. Vissa av dem skaffade även egna boenden.

Förändringen i livssituationen skedde gradvis och gjorde det möjligt för dem att deras nya

identiteter kunde börja växa fram i det vanliga livet. Detta motverkade känslan av utanförskap

i ett socialt sammanhang och hjälpte dem att få en mer stabil position. Samtliga uppgav att för

att klara av drogfriheten var de tvungna att bryta med gamla missbrukande kompisar.

Kristiansen (2000) menar att en människa väljer att leva i en livsstil som överensstämmer med

sin övriga livssituation. Intervjupersonernas val att ta avstånd från gamla kompisar kan

förklaras med att de nu levde så skilda liv från varandra.
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Det var bara Maria som har haft ett stabilt boende och arbete under missbruket och utåt sätt

placerad i ett samhälleligt sammanhang. För hennes del handlade framförallt drogfriheten om

många förändringar av självbilden. Marias dubbelliv, enligt Kristiansen (2000), kan förklaras

med att en narkotikamissbrukares livsförhållande inte behöver betyda att denne ägnar sitt liv

åt bara missbruket, utan kan upprätthålla olika positioner i samhället samtidigt.

Ett sätt att bli placerade i ett socialt sammanhang för flera av intervjupersonerna var att gå

med i självhjälpsgruppen NA, där de fått möjlighet att omförhandla sin identitet och sina

tidigare erfarenheter. Kristiansen (2000) skriver att en möjlig väg i förändringsprocessen att

nå drogfrihet är betydelsen av stödet från ett socialt nätverk till exempel med andra människor

i NA. Andreas menade att det till en början var bra att söka gemenskap i NA, men att han ville

fortsätta utvecklas och våga sig ut i det etablerade samhället och ta ansvar för sig själv. Stefan

ansåg att NA tillförde honom mycket förståelse om missbruket, men han kände sig alltför

begränsad i detta sociala sammanhang och han hade också svårigheter att tillägna sig

begreppen. Anna, Stefan, Andreas och Markus har alla genomgått en behandling med

inriktning på Minnesotamodellen, som bygger på AA:s tolv-stegsmetod. Minnesotamodellens

syn på missbruk är att det är en beroendesjukdom och återhållsamhet samt drogfrihet är målet

(Cullberg, 2000).

Cecilia, däremot, genomgick en miljöterapeutisk behandling. Den utgår från tankesättet att

människans beteende sker i en situation och meningen bakom beteendet kan förklaras utifrån

en liknade konstruerad situation med hjälp av terapeuten. Det är även i samtalet som en stor

del av behandlingen sker, skriver Bergström (1996).

Alla menade att de velat sluta missbruka länge men att de tidigare inte hade förmågan att ta

beslut om detta. Stefan menar att hans livssituation tagit tydliga riktlinjer bort från missbruket

men att det även skett mindre märkbara förändringar i hans liv. Men han säger samtidigt att

det är omöjligt att säga hur lång tid processen tog från han bestämde sig för att sluta miss-

bruka till han gjorde det. Cecilia hade varit på behandling i ett och ett halvt år innan hennes

attityd till drogerna ändrades och Andreas tankar på förändring startade i fängelset.

Kristiansen (2000) skriver om det andra steget i en förändringsprocess där människans

handlingssätt förändras. Under tiden överlägger människan sin missbruksidentitet.



38

Blomqvist (1999) anser att missbrukaren, för att bli drogfri och få ett självförtroende, är

beroende av stöd från familjemedlemmar och vänner. Gemensamt för alla intervjupersonerna

var att när de hade tagit beslut att förändra sina liv fick de hjälp och stöd av andra människor.

De stödjande personerna stod alla utanför missbruksvärlden. Markus, Andreas och Anna

berättade att gemenskapen med andra människor på NA-mötena var betydelsefulla för dem.

Det var bara Maria och Cecilia som hade kontakt med sina familjer under missbrukstiden och

kan förklaras, enligt Kristiansen (2000), med att många missbrukare behåller en samhällelig

position och håller kontakten med anhöriga. Flera uppgav att kontakten med de sociala

myndigheterna och andra förvaltningar tidigare inte varit helt oproblematiska. Relationerna

dem emellan präglades av en viss ömsesidig misstro. Maria är den enda av dem som inte hade

kontakt med socialtjänsten. Hon hade istället kontakt med öppenvården.

Kristiansen (2000) menar att det är en viktig del i förändringsprocessen om en missbrukare

ska kunna bli drogfri att han har stöd av andra människor i sin omgivning. Stefan beskriver att

socialtjänsten fyllde en viktig funktion under hans förändringsprocess. Det fanns särskilt en

stödjande socialsekreterare som trodde på honom. Cecilia och Markus poängterar betydelsen

av stödet från speciella behandlare, som sett och bekräftat dem, och som funnits med under

hela förändringsprocessen. Goldberg (1993) tänker att de signifikanta andra kan vara en

betydelsefull människa, som socialsekreterare eller behandlare i detta fall, som speglat och

bemött dem. Det är avgörande för individen att kunna speglas av en annan människa och det

är genom att känna delaktighet som självbilden formas.

5.4 Livet som drogfri

Kontakten med familjen och andra viktiga personer som står dem nära uppger intervju-

personerna vara god idag. De som lever i parförhållanden menar att sambon var den mest

betydelsefulla personen. Markus, Stefan och Anna beskriver att deras närmaste bekantskaps-

krets består av några få goda vänner. Varken Cecilia eller Markus har idag någon kontakt med

sina biologiska fäder. Stefans föräldrar och Annas mor lever inte längre. Svensson (1996)

skriver att för en drogfri människa är det minst lika värdefullt att känna sig accepterad i en

social gemenskap som att komma ut i det vanliga samhället.

Maria talar om förlorade år, men Stefan ser det även från den positiva sidan. Han har skaffat

sig kunskap om missbrukets villkor. Anna menar att hon formats av sina erfarenheter och

Cecilia värderar livet på ett annat sätt idag. Anna menar att hon blivit lättstressad och att hon
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ibland drabbas av minnesförluster. Maria upplever ibland ångest nattetid och hon har

svårigheter att vara ensam. Hon känner idag ånger för vissa relationer med män. Markus lider

fortfarande av ekonomiska konsekvenser och betalar tillbaka på skulder till Kronofogde-

myndigheten. Samtliga personer har arbeten eller utbildar sig inom det sociala yrkesområdet.

Med utgångspunkt från den symboliska interaktionismen kan intervjupersonernas beskrivning

av sina erfarenheter och upplevelser ge mening åt deras nuvarande liv och deras syn på

framtiden (Kristiansen, 2000).

Alla berättar att deras familjer, och en del av deras vänner, känner till deras bakgrund. Maria

berättar dock att hon är osäker på om hennes familj förstår vidden av hennes missbruk,

eftersom hon alltid skött det yttre. Intervjupersonerna menar att de är mer diskreta med sin

historia i nya kontakter. Stefan menar att det är en balans mellan den personliga integriteten

och att inte förlora sin historia. Anna menar att hon vill vara sig själv och bli bemött som

vilken människa som helst. Hon vill slippa att bli uppmärksammad för hennes tidigare

handlingar. Kristiansen (2000) skriver om tidigare forskning att det är vanligt att före detta

missbrukare är försiktiga med att berätta om sin bakgrund för att inte riskera att bli kritiskt

bemötta.

Alla intervjupersoner säger att de är nöjda med sina liv, men att det kan bli bättre. De anser att

det är viktigt att ta del av livet, känna omsorg om sig själv och för sina nära och kära. Andreas

och Markus tycker det är viktigt med delmål att sträva efter något i livet. Cecilia och Andreas

pratar om att vidareutbilda sig och skaffa familj någon gång i framtiden. Stefan tycker sig ha

ett bra liv idag men har svårt att uttala sig om han någonsin kan bli lycklig.

Sammantaget säger alla att de ser med tillförsikt på framtiden, och flera känner tacksamhet

över sina nuvarande livssituationer. Maria är däremot inte säker på att hennes process

någonsin kommer avslutas och hon har ibland svårt att känna tacksamhet inför vardagen, som

hon ibland tycker är händelselös. Markus tar en dag i taget och även Anna ser drogfriheten

som en färskvara och att förändringsprocessen förmodligen aldrig tar slut.

6 SAMMANFATTNING

Vårt syfte med undersökningen är att beskriva och analysera faktorer som har betydelse för att

narkotikamissbrukare kan ta sig ur sitt missbruk. Tre kvinnor och tre män intervjuades för att



40

berätta om sina upplevelser. Vi har arbetat utifrån fyra olika frågeställningar. Nedan följer en

sammanfattning av det vi kommit fram till.

Samtliga sex intervjupersoner lever idag socialt integrerade liv med boende och arbete eller

studier. De beskriver att de själva sökte sig till missbruket under tonåren. För några av dem

var skoltiden en orolig period i deras liv. De bråkade och skolkade utan att egentligen bli upp-

märksammade av de vuxna i skolan.

Intervjupersonernas väg från missbruket var en förändringsprocess. Deras livs situationer har

ändrats och medfört att de gjort en stegvis återanpassning in i det ”vanliga” samhället. Samt-

liga har genomgått någon form av behandling. Antingen fick de behandling via Minnesota-

modellen, genom miljöterapi eller genom öppenvårdskontakt. De som tidigare varit utan

boende skaffade sig detta under förändrings tiden och började även arbeta/studera. I början av

drogfriheten påtalade de att svårigheterna var att bygga upp en ny identitet och hantera de

besvärliga vardagssituationerna. Gemensamt för dem var att de fick stöd av andra människor

som stod utanför missbruksvärlden. De såg det som en nödvändighet att bryta med det gamla

livet, för att istället skaffa sig ett nytt kontaktnät med drogfria vänner.

Alla intervjupersonerna säger att de har en bra kontakt med sina familjer och anhöriga idag,

och de som lever i parförhållanden menar att partnern betyder mest för dem. Samtliga tycker

att det är viktigt att ta del av vad livet har att erbjuda. De strävar efter att utmana sig själva i

livet och de ser med tillförsikt på framtiden.

7 SLUTDISKUSSION

Vi har kommit fram till tre orsaker som har påverkat våra intervjupersoner att sluta med

narkotikan. Det första är fysisk och psykisk ohälsa. De insåg att det inte kunde leva i miss-

bruket längre och det fanns inga andra utvägar än att sluta. Några av dem beskriver tiden

innan de slutade missbruka som en tid där de varken mådde bra med drogerna eller utan dem.

För tre av intervjupersonerna var det en destruktiv tid där skillnaden mellan liv och död var

hårfin.

Det andra var ett avståndstagande från drogerna. Två utav våra intervjupersoner hade under

missbruket träffat medelålders människor som under större delen av sina liv varit narkotika-
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missbrukare. De såg baksidorna av missbruket som bland annat visar sig i kriminalitet och ett

samhälleligt utanförskap. Framtiden som narkotikamissbrukare skrämde.

Den tredje och sista faktorn var att livs situationen för intervjupersonerna förändrades.

Familjen och omgivningen fick stor betydelse och inverkade på beslutet att bli drogfri. De

hittade något annat än drogerna som betydde något. Alla som vi intervjuade har idag en bra

kontakt med sina familjer. De beskriver det som en del av arbetet mot ett drogfritt liv att återta

kontakten med sina familjer.

Det visade sig att under arbetet med att bli fri från missbruket skapade våra intervjupersoner

ytterligare avgörande motiv till att upprätthålla sin drogfrihet. Alla intervjupersonerna har

poängterat vikten av kontakten med familjer och vänner. Det är inte de som håller dem borta

från drogerna men nu finns det något att leva för. De beskriver en nyfunnen nyfikenhet på

tillvaron där de enklaste och mest vardagliga saker och händelser är spännande. Några av

intervjupersonerna säger att det är viktigt att ha mål i livet, att ha något att kämpa för. Det är

ett lyft för självkänslan att våga utmana sig själv genom att ta del av vad livet har att ge.

Den symboliska interaktionismens syn på hur människan ser på sig själv och hur hon väljer

sin livsstil formas av hur andra individer bemöter henne. När en narkotikamissbrukare väl

bestämmer sig för att förändra sin livsföring och sluta missbruka, skulle det kunna medföra att

han omförhandlar meningen med missbruket. En drivkraft att fortsätta förbli drogfri kan växa

fram och synen på dem själva kan börja förändras. Människan kan omskapa sig själv i nya

livssituationer. När en före detta missbrukare visar upp ett drogfritt jag inför  sin familj och

sina vänner, kan de positivt uppmuntra och bekräfta hans nya beteende och påverka hans

självkänsla. Bemötandet från omgivningen kan resultera i att han bär med sig den erfaren-

heten. Även små förändringar i bemötandet skulle kunna medföra att individen ändrar sitt

beteende.

Majoriteten av våra intervjupersoner genomgick behandling enligt Minnesotamodellens tolv-

stegsmetod, som anser att narkotikamissbruk är en beroendesjukdom. Den före detta miss-

brukaren måste ta ansvar genom att helt ta avstånd från droger. En reflektion är att orsaken till

missbruket, enligt denna modell, läggs på individen. Risken med detta är att ”vanliga

människor” som befinner sig i samhället varken behöver känna sig berörda av narkotika-

problemet eller arbeta med sina fördomar om narkotikamissbrukare. Sjukdomstänkandet kan
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minska skulden för familj och anhöriga och kan möjligtvis också underlätta motivationen i

början av drogfriheten för den före detta missbrukaren genom att avlasta skuld- och

skamkänslor.

Jämför vi den symboliska interaktionismen med Minnesotamodellens tolvstegsmetod är de

varandras motsatser. Tolvstegsmetodens syn på narkotikamissbrukare är att det är en

beroendesjukdom och människans öde kan förklaras vara förutbestämt. Den symboliska

interaktionismen utgår från en mer positiv syn på människan och att hon kan förändras under

hela sitt liv.

En reflektion på innehållet i vår undersökning är uttrycket ”före detta narkotikamissbrukare”.

Människans identitet har fortfarande en koppling till den tidigare livssituationen. Ordvalen

kan upplevas som ett hinder och det är inget positivt att ordets betydelse är stigmatiserande.

Det är svårt att hitta ord som har samma innebörd och som inte är negativt.
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9 BILAGA

9.1 Intervjuguide

Idag
• Civilstånd? Barn?
• Hur bor du idag?
• Sysselsättning?
• Fritidsintressen?

Bakgrund
• Ålder?
• Vem växte du upp med?
• Hur var kontakten med föräldrar och syskon?
• Skolan?
• När började du missbruka? Hur länge höll du på?
• Tid i drogfrihet?

Förändring
• Vad har varit avgörande för att du förändrade ditt liv?
• Vad har varit svårt? Hur klarade du dig?
• Viktiga personer?
• Förändringar i det sociala livet?
• Kontakter med soc och andra myndigheter?
• Återfall? Varför började du inte igen?
• Sysselsättning och boende under förändringen?
• Hur lång tid tog förändringsprocessen från det att du bestämde dig tills det att du slutade?

Livet som drogfri
• Kontakten med släkt och vänner? Viktiga personer i din omgivning?
• Är du nöjd med ditt liv idag? Vad är viktigt?
• P åverkas ditt liv idag av missbruket?
• Vet ditt sociala nätverk om din bakgrund?
• Hur tänker du på framtiden?


