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ABSTRACT

The aim of this thesis has been to analyse what kind of explanations that is presented in earlier
research to why drug addicts get to the end of their drugabuse. The questions that our work
came out of has been:

1. What external factors mean something for a drugaddict to end his or her drugabuse?
2. What internal factors mean something for at drugaddict to end his or her drugabuse?
3. Of what importance is relationships with other people in the process of ending a

drugabuse?

The method that we have used in this thesis is a study of literature and we have categorised
our material in external and internal factors and a special chapter about the importance of
relationships with other people.

Our result shows that people that have recovered from an abuse of drugs describe this process
in different ways. These different stories comes out of different theories about drugabuse and
the stories is suitable for different people at different points of time. The external and internal
factors work together in the process in ending a drugabuse. The internal factors are more often
mentioned by women and men more often refer to external factors. Relationships to other
people has got a big importance in the process in ending a drugabuse.



FÖRORD

Vi vill börja med att tacka vår handledare Erica Carlström som på ett mycket engagerat sätt
motiverat och lotsat oss genom en snårskog av litteratur och olika metoder.

Vi vill även passa på att tacka våra respektive Mona och Henric för deras tålamod och
förståelse under tiden vi arbetat med denna uppsats. De har genom diskussioner kommit att bli
delaktiga i arbetet.

Slutligen vill vi tacka övrig familj och vänner som visat intresse för vårt skrivande och även
haft förståelse när vi inte haft möjlighet att delta i diverse sociala aktiviteter.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD

1. INLEDNING………………………………………………………………………………1

1.1 Problemformulering …………………………………………………………………….1

1.2 Centrala begrepp…………………………………………………………………………2

1.2.1 Narkotikamissbruk………………………………………………………2

1.2.2 Faktorer…………………………………………………………………..3

1.2.3 Relationer…………………………………………………………………4

1.3 Syfte och frågeställningar………………………………………………………………...4

1.4 Metod och urval…………………………………………………………………………..5

1.4.1 Vårt tillvägagångssätt……………………………………………………5

1.4.2 Presentation av författare………………………………………….……6

1.4.3 De centrala studiernas urval…………………………………………….7

1.5 Fortsatt framställning………………………………………………………...…………11

2. TEORETISKA PERSPEKTIV………………………………………………………..…11

2.1 Symbolisk interaktionism…………………………………………………………….…13

2.2 Karriärteorier……………………………………………………………………………14

2.3 De centrala studiernas analysmetoder…………………………………………………16

2.3.1 Validitet och reliabilitet ………………………………………………..16

2.3.2 Kvantitativ metod………………………………………………………17

2.3.3 Kvalitativ metod………………………………………………………...18

3. NARRATIV OM VÄGEN UT…………………………………………………………..19

3.1 Inledning…………………………………………………………………………………19

3.2 Utveckling och mognad…………………………………………………………………21

3.3 Omvändelse………………………………………………………………………………22

3.4 Insikt och frigörelse…………………………………………………………………..…23

3.5 Rationalitet och viljestyrka………………………………………………………….….24

3.6 Sammanfattning…………………………………………………………………………25

3.7 Faktorer……………………………………………………………………………….…26

3.8 Yttre faktorer……………………………………………………………………………27

3.9 Inre faktorer…………………………………………………………………………. …28

3.9.1 Negativa händelser……………………………………………………..29



3.9.2 Graviditet och barn…………………………………………………….30

3.10 Relationer………………………………………………………………………………31

4. SLUTDISKUSSION………………………………………………………………………34

4.1 Sammanfattning…………………………………………………………………………34

4.2  Diskussion…………………………………………………………………………...…..36

5. KÄLLFÖRTECKNING…………………………………………………………………38



1

1. INLEDNING

1.1 Problemformulering

Det intryck som man får i dagens svenska samhälle, bland annat genom massmedia, är att om

man en gång börjat med narkotika så är man dömd att för evigt fortsätta missbruka. Det

beskrivs sällan hur människor klarar sig ur sina missbruk. Vi vet dock med rimlig säkerhet att

narkotikamissbrukare ibland lyckas förändra sina drogvanor och sitt sätt att leva på ett

genomgripande och bestående sätt. Det finns dock olika uppfattningar dels om uppkomsten av

narkotikamissbruk och dels om hur man kan lösa problemen. (Blomqvist, 2002). Kristiansen

(2000) menar att detta kan ha gjort att den svenska narkotikapolitikens mål har varit ett

narkotikafritt samhälle sedan 1984. De människor som har lyckats med att ta sig ur sitt

narkotikamissbruk har fått en begränsad plats i narkotikadebatten och även inom forskningen.

Den mesta litteraturen handlar om varför människor blir missbrukare och deras tid i

missbruket och inte varför vissa slutar.

Vi kommer i denna uppsats att begränsa oss till att undersöka tiden för vändpunkten och vilka

faktorer som har betydelse just när personen slutar med droger. Alltså vad som spelar in för

att motivera personen att ta beslutet att sluta. Vi har valt att inte ta med de faktorer som får

betydelse för vidmakthållandet av drogfriheten eftersom vi ansåg att det skulle bli för stort. Vi

är alltså medvetna om att innehållet i denna uppsats endast speglar en liten del av processen

och att det kan vara helt andra faktorer som är viktiga för att vidmakthålla drogfriheten.

Som blivande socionomer har vi funderat mycket på vad det är som gör att vissa människor

som lever destruktiva liv och missbrukar narkotika ändå kan förändra sina liv till det bättre.

Vi har funderat på vilken roll vi som socialarbetare kan ha i narkotikamissbrukares försök att

bli drogfria och vad som är viktigt för oss att veta när vi möter dessa människor. Vi har även

under tidigare yrkeserfarenheter och studiepraktik fått ett intresse för denna typ av

problematik. Med anledning av ovanstående har vi i denna uppsats velat undersöka vilka

faktorer det är som gör att narkotikamissbrukare kan ta sig ur sitt missbruk. Vilka inre och

yttre faktorer påverkar möjligheterna att bli drogfri? Vilken roll spelar människor runt om

missbrukaren i processen att bli drogfri?
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Denna uppsats kommer till stor del att spegla narkotikamissbrukarnas egna berättelser som vi

hämtat ur tidigare forskning.

1.2 Centrala begrepp

De begrepp som är centrala i denna uppsats och som vi kommer att definiera här är:

narkotikamissbruk, faktorer och relationer.

1.2.1 Narkotikamissbruk

I vår centrala litteratur finns det en del olika förklaringar till begreppen

”narkotikamissbruk/narkotikamissbrukare”. I Sverige ses all användning av narkotika som

narkotikamissbruk. Det beror i sin tur på att all användning och annat handhavande av

narkotikaklassade preparat i ickemedicinsk syfte är förbjuden enligt svensk

lagstiftning.(Kristiansen, 2000; Svensson, 1996) Kristiansen (2000) använder sig av

begreppen ”narkotikamissbruk” och ”narkotikamissbrukare” i sin avhandling. Han gör det

trots att han anser att begreppet ”narkotikabruk” existerar och att det enligt honom omfattar

det största delen av narkotikaanvändning som förekommer i samhället. Han har svårt att göra

en närmare definition av narkotikabruk. Det han är bestämd med är att det skiljer sig från vad

han avser med narkotikamissbruk. Kristiansen (2000) anser att narkotikamissbruk är något

som är en central aktivitet, en livsstil där narkotikaanvändningen tar så stor plats att den ger

sociala, psykiska, fysiska eller/och ekonomiska problem. Han påpekar vidare att det inte har

med vilken sorts narkotika man använder, utan hur denna centrala aktivitet påverkar

individens liv.

Svensson (1996) använder sig av begreppet ”narkoman” i sin avhandling. Han vet att det har

en negativ klang, men han anser att det är det ord som människorna i hans avhandling

använder sig av när de beskriver sig själva. Han säger vidare att uttryck som

”narkotikabrukare” (Hilte, 1991 i Svensson, 1996) inte knappt alls förekommer i

vardagsspråk, dessutom tycker Svensson (1996) att det ger associationer till att det skulle vara

ett måttlighetsnyttjande. Dock skall det tilläggas att han använder sig av begreppet

”narkotikaanvändare” som enligt vår åsikt också skulle kunna associeras till

måttlighetsnyttjande. Blomqvist (2002) har inte preciserat någon definition på begreppen

”missbruk/missbrukare i sin avhandling, utan använder sig av begreppet ”missbruk” i stort
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sett hela tiden. Han har dock i sina kriterier valt att intervjupersonerna någon gång skall ha

uppfyllt kriterierna i DSM-111-R. 1Blomqvist använder sig dock av begreppet ”drogbrukare”

när han pratar om sina intervjupersoners väg in i missbruket.

Det är en hel del forskare som vänder sig mot begreppet missbruk. En av dem som vänder sig

mot detta begrepp är Lindberg (1998). Han anser att användningen av begreppet missbruk kan

leda till felaktiga tolkningar om narkotikaproblemets karaktär och omfattningen av individers

narkotikaintag. Han föreslår därför att man skall överge det i forskningssammanhang och

istället använda mer mångdimensionella begrepp. I detta sammanhang syftar han på Hiltes

begrepp ”narkotikabrukare” ur ”Droger och disciplin” från 1990. Han vänder sig med andra

ord helt mot Svenssons (1996) antydningar. Han menar vidare att begreppet missbruk är en

social konstruktion av lagstiftaren för att markera samhällets syn på användning av narkotika,

med avseende på allmänprevention som juridisk reglering. Lindberg (1998) väljer att dela upp

begreppet ”missbruk” i fyra olika begrepp: experimentellt bruk, rekreationsbruk, regelbundet

narkotikabruk och problematiskt narkotikabruk. De personer som har intervjuats i våran

centrala litteratur skulle hamna i den problematiska narkotikabruksgruppen. Den innebär att

individen har intagit narkotika mer eller mindre dagligen. Bruket har lett till fysiska, psykiska

och sociala konsekvenser.

Vi har själva valt att samla dessa olika infallsvinklar under begreppet narkotikamissbruk och

anledningen till det är att detta begrepp används inom merparten av den centrala litteraturen i

denna uppsats. Det är även det ord som oftast används i dagligt tal för att beskriva den

problematik som vi avser att undersöka. När vi använder begreppet missbruk så syftar vi på

narkotikamissbruk.

1.2.2 Faktorer

Blomqvist (2002) har i sin undersökning delvis använt sig av en indelning i yttre och inre

faktorer för att beskriva vilka faktorer som har betydelse i vägen ut ur missbruk. Lindberg

(1998) menar att individers subjektiva (inre) och objektiva (yttre) livserfarenheter uttrycks i

                                                
1 DSM-111-R (Diagnostic Criteria for Psychoactive Substance Dependence and abuse) är ett mätinstrument som
används för att fastställa om en person är beroende eller missbrukare. Blomqvist (2002) använder sig av den
mätvariabel som handlar om beroende. För att vara beroende ska personen uppfylla tre av nio kriterier samt haft
några av symtomen i minst en månad eller att de har återkommit över en längre tidsperiod. För mer information
se: www.benzoinfo.dk.
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begreppet karriär. Han menar att det är möjligt att se processen in i och ut ur missbruk som en

karriär. Vi har valt att med inspiration av ovan nämnda författare använda oss av denna

indelning i inre och yttre faktorer som har inflytande i processen, eller den delen i karriären

som handlar om, att bli drogfri i vår analys av materialet. Med inre faktorer menar vi alltså

individens subjektiva upplevelser och med yttre menar vi objektiva livserfarenheter. Detta sätt

att kategorisera materialet ska ses som ett sätt att teoretiskt dela in olika händelser och

upplevelser. I det verkliga livet är händelseförlopp ofta en kombination av flera olika

händelser och det kan även vara svårt att dela in saker i yttre och inre faktorer. Vissa faktorer

kan båda ordnas som en yttre händelse och en inre upplevelse. Vi har i uppsatsen gjort en

indelning efter där vi anser att tyngdpunkten av en viss faktor ligger och redovisat den efter

det.

1.2.3 Relationer

Med relationer menar vi den kontakt man har med andra personer som främjar ett utbyte av

erfarenheter som leder till utveckling för individen. Vi menar även relationer där personer

mestadels är närvarande rent fysiskt, som till exempel ett barn som missbrukaren känner

ansvar för men som inte försöker påverka personen att sluta missbruka. Det handlar även om

relationer som spelat en stor roll under en viss del av livet och som kanske inte är aktuella just

vid tidpunkten för förändringen, detta kan exempelvis vara behandlingspersonal som man

stött på under åren som missbrukare. Detta blir väldigt tydligt i bland annat Kristiansens

(2000) undersökning. Även Blomqvist (2002) nämner liknande resonemang.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka förklaringar som presenteras i tidigare forskning

till att narkotikamissbrukare bryter sitt missbruk.

De frågeställningar som uppsatsen bygger på är:

1. Vilka yttre faktorer har betydelse för att narkotikamissbrukare bryter sitt missbruk?

2. Vilka inre faktorer har betydelse för att narkotikamissbrukare bryter sitt missbruk?

3. Vilken betydelse har relationer till andra människor i processen att bryta sitt

narkotikamissbruk?
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1.4 Metod och urval

I denna del av uppsatsen kommer vi först att redogöra för vårt tillvägagångssätt i

undersökningen. Därefter kommer vi att presentera de författare som står bakom den litteratur

som vi fann vara central för uppsatsen under vår litteratursökning och för att kunna förhålla

oss till de resultat som de olika författarna presenterar och som vi använder oss av i vår analys

kommer vi även att beskriva det sätt som författarna gått tillväga i sina undersökningar och

hur de gjort sina urval.

1.4.1 Vårt tillvägagångssätt

Inledningsvis var vår tanke att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer med före detta

missbrukare, men insåg att detta skulle kunna medföra en del etiska problem. Ett av

problemen vi tänkte på, var att det ämne vi var intresserade av att undersöka skulle kunna

sätta igång tankeprocesser hos intervjupersonerna som de kanske inte hade haft någonstans att

vända sig med. Enligt ”PM för uppsatsskrivare” (2001) ska man i arbetet med uppsatser

undvika att hålla djupare intervjuer med personer som befinner sig i en utsatt situation och

som inte befinner sig i en behandlingssituation. Vår undersökning hade medfört att vi behövt

göra djupintervjuer för att få ett bra material att arbeta med, samtidigt som det hade varit

troligt att personerna inte längre befunnit sig i en behandlingssituation eftersom de varit

drogfria en tid. Vi gjorde bedömningen att vi kunde genomföra undersökningen genom att

studera sekundär data, i form av tidigare forskning, istället och få ett lika bra resultat.

Vi har istället valt att göra en litteraturstudie som gått till på följande sätt. Vi gjorde sökningar

efter litteratur på bibliotek och i databaser. Vi har sökt på Lunds Universitetsbibliotek och på

Socialbeteendevetenskapliga biblioteket i Lund. De databaser som vi använt oss av är

LOVISA, LIBRIS, ELIN och Artikelsök. Även tidigare uppsatser från Socialhögskolan i

Lund har undersökts. I undersökningen har vi valt att koncentrera oss på svensk litteratur

eftersom vi huvudsakligen var intresserade av att undersöka det samhälle i vilket vi snart

kommer att vara yrkesverksamma i, nämligen det svenska. Ett undantag har gjorts med en

finsk artikel (Hänninen & Koski-Jännes, 1999) som vi ansåg vara av stort intresse med

anledning av att den liknar Blomqvist (2002) och Andersson & Hiltes (1993) studier. Efter vi

samlat in materialet läste vi igenom det för att undersöka vad som var relevant för vår

undersökning. Vi upptäckte att det område vi valt var ganska begränsat när det gäller tidigare

forskning. Det finns ett visst antal böcker som återkommer i nästan alla referenslistor. Detta
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har medfört att vi haft ett begränsat antal böcker och artiklar att välja bland. De böcker vi har

använt oss av har dock varit av hög kvalité och de är skrivna av etablerade forskare. Vi har

under arbetets gång även läst litteratur som inte specificerat sig på just vägen ut men som

berört detta. Vi har efter att ha samlat in materialet kategoriserat det i inre och yttre faktorer

efter inspiration av bland annat Blomqvist (2002). Eftersom relationer visades sig vara mycket

centralt i litteraturen så redovisar vi detta i ett eget avsnitt. Vi är medvetna om att vår

förförståelse kan ha påverkat valet av litteratur och även det sätt vi valt att kategorisera

materialet.

1.4.2 Presentation av författare

Vi kommer nu att kort beskriva de författare som står bakom den litteratur som är central i

denna uppsats. Syftet med detta är att kunna sätta deras undersökningar i ett sammanhang.

Den bakgrund och disciplin som författaren tillhör kan påverka det sätt som han/hon väljer att

göra sin undersökning och därigenom också resultatet.

Berit Andersson är universitetslektor och forskare vid Sociologiska institutionen, Lunds

universitet och författare till ett flertal böcker inom ämnet missbruk. (www.lucat2000.lu.se)

Jan Blomqvist är leg. psykolog och docent i socialt arbete. Han har tidigare erfarenheter av

behandlingsarbete och planering inom missbruksområdet. Sedan femton år tillbaka har han

forskat med inriktning på bl.a. behandlingsutvärdering och missbruksvårdens socialhistoria.

(www.sot.stockholm.se)

Mats Hilte är docent och arbetar som lärare och forskare på Socialhögskolan vid Lunds

Universitet. Han undervisar i sociologi och missbruksfrågor och har skrivit läroböcker i dessa

ämnen. Förutom undervisning har han också ansvarat för ett antal forskningsprojekt som

handlat om bl.a. missbrukande kvinnor i behandling, könsperspektiv på socialt arbete samt

droger och osäker sex. (Leissner & Hedin, 2002)

Arne Kristiansen är lärare och forskare vid Socialhögskolan vid Lunds Universitet. Han har

ägnat sig mest åt sociala förändringsprocesser och missbruk, vilket står i fokus bland annat i

boken ”Fri från narkotika. Om kvinnor och män som varit narkotikamissbrukare” (1999).

(Leissner & Hedin, 2002) Kristiansen har tidigare arbetat på ett behandlingshem som byggde
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på medlevarskap, vilket kan ha påverkat hans val av metod och teoretiskt perspektiv.

(Kristiansen, 2000)

Bengt Svensson är fil.dr i socialt arbete och universitetslektor vid Malmö högskola. Han har

många års erfarenhet som socialarbetare, främst inom missbruksvård. (Leissner & Hedin,

2002) Svenssons (1996) studie skiljer sig från de andra genom att han velat undersöka vad

som gör att människor stannar i missbruket. Hans undersökning kan dock ge vissa svar på vad

som krävs för att sluta.

1.4.3 De centrala studiernas urval

Vi kommer i denna del av uppsatsen att beskriva de centrala undersökningarnas urval. Först

behandlas storleken på studierna och sedan på vilket sätt rekryteringen av intervjupersoner

gjordes och även vilka kriterier författarna haft för deltagande i respektive studie.

Studiernas omfattning

I Andersson & Hiltes (1993) undersökning har 46 intervjuer gjorts med 33 personer. 13 av

dem var vid tiden för undersökningen, eller hade tidigare varit, drogmissbrukare. 20 av de

intervjuade var närstående till missbrukarna. I Blomqvists (2002) undersökning var det 40

personer som löst sina narkotikaproblem utan formell hjälp och 38 personer som löst sina

narkotikaproblem med formell hjälp samt 21 personer med aktuella narkotikaproblem som

aldrig sökt hjälp tidigare och 22 personer som trots tidigare vård inte slutat som anmälde sitt

intresse och som gick vidare från den första ”screeningintervjun”. Efter

”screeningintervjuerna” visade sig 23 behandlade och 25 obehandlade som var stabilt

missbruksfria och 13 behandlade och 14 obehandlade med pågående missbruk svara mot

kriterierna för studien. Kristiansen (2000) gjorde intervjuer med sju kvinnor och sju män

under två års tid. I Svenssons (1996) undersökning ingick tio intervjupersoner, varav sju

redovisas som fallbeskrivningar i boken. Förutom dessa tio har Svensson gjort intervjuer med

ytterligare 18 personer som han träffat i de förstnämndas omgivning. Dessutom har han stött

ihop med sambos, föräldrar, andra släktingar, kamrater, grannar, tillfälliga besökare och

kunder.
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I den centrala litteraturen i denna uppsats har en av undersökningarna ett större antal

intervjupersoner, nämligen Blomqvist (2002). De tre andra undersökningarna, Andersson &

Hilte (1993), Kristiansen (2000) och Svensson (1996) har använt sig av ett mindre antal

intervjupersoner. I den första har den kvalitativa intervjudelen föregåtts av en kvantitativ,

statistisk analys, medan de två sistnämnda har valt bort den kvantitativa delen för att komma

mer på djupet och även på grund av tidsaspekt och hanterbarhet av materialet. Andersson &

Hilte (1993) grundar sitt urval på en tidigare kvantitativ undersökning.

Rekrytering av intervjupersoner

Andersson & Hilte (1993) fick tag på sina intervjupersoner genom ett register över den

population narkomanvårdsklienter som medverkade i en utvärdering 1983-1985 som de

tidigare genomfört. I urvalet av missbrukare var intervjupersonernas intresse av att medverka

avgörande. I den ursprungliga undersökningen på 80- talet ingick 82 personer och av dessa

hade sex avlidit och ett tiotal saknade adress. Av ett antal fick de svar via telefon och efter

påminnelser var 13 personer villiga att medverka. Urvalet av närstående gjordes genom att

missbrukaren fick fylla i en nätverkskarta. Både missbrukaren och den närstående fick ge sitt

tillstånd till intervjun. Med missbrukaren gjordes två till tre intervjuer och med de närstående

gjordes en intervju. (Andersson & Hilte, 1993) Blomqvist (2002) kom i kontakt med sina

intervjupersoner genom annonser i tidningen Metro och anslag vid olika socialkontor och

andra vård- och behandlingsenheter. Anslagen gjordes i fyra olika versioner: a) personer med

tidigare narkotikaproblem som varit stabilt missbruksfria i tre år och som löst sina problem

utan hjälp av professionell eller formellt organiserad behandling, b) personer som stabilt löst

sina tidigare narkotikaproblem med sådan hjälp, c) personer med aktuella narkotikaproblem

som de aldrig sökt hjälp för, d) personer som trots att de varit med om behandling eller annan

formell hjälp inte upphört med sitt missbruk. Blomqvist (2002) upptäckte att det var betydligt

svårare att få tag på personer med aktuella missbruksproblem. Han fick därför även göra

aktiva presentationer av undersökningen för personal och klienter vid vård- och

behandlingsenheter. Svensson (1996) hade även han vissa problem med att få tag på personer

med ett pågående missbruk men valde att angripa detta på ett annat sätt än Blomqvist.

Svensson valde att söka upp platser där han visste att narkotikamissbrukare brukade vistas och

söka kontakt med dem i deras miljö.
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I Kristiansens (2000) undersökning skedde rekrytering genom RFHL: s (Riksförbundet för

hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) lokalavdelningar samt genom olika

socialarbetare som Kristiansen lärt känna genom åren. Svensson (1996) ville i sin

undersökning, till skillnad från Kristiansen, undvika att skaffa fram sina

undersökningspersoner genom socialarbetare, utan han försökte att söka upp dem och satsa på

snöbollseffekten. Med snöbollseffekten menar Svensson att han genom redan tagna kontakter

får nya sådana. Några av undersökningspersonerna hade han dock träffat förut under sin tid

som socialarbetare. Även Blomqvist (2002) använder sig av socialarbetare i sin rekrytering av

intervjupersoner genom att han fick informera på olika vårdenheter för att få tag på personer

med ett pågående missbruk. Möjligtvis kan detta ha påverkat urvalet. Kanske ville vissa

personer delta i studien för att göra ett bra intryck på sin socialsekreterare.

Kriterier för deltagande i studierna

Andersson & Hilte (1993) uppger inte vilken typ av narkotikamissbruk som de deltagande

skulle ha för att ingå i studien och de hade heller inga krav på att intervjupersonerna skulle

vara missbruksfria vid intervjutillfället. De nämner att de flesta som ingick i undersökningen

missbrukade dagligen eller så gått som dagligen. Det kriterium de hade var att

intervjupersonerna skulle ha deltagit i den tidigare undersökningen på 80-talet. I Blomqvists

(2002) studie gjordes först en ”screeeningintervju” i telefon med dem som anmält sitt intresse.

För att sedan få delta i den fortsatta studien måste personerna någon gång ha uppfyllt

kriterierna för narkotikaberoende enligt DSM-III-R samt haft ett allvarligt missbruk av

amfetamin och/eller opiater i minst fem år. För att räknas som stabilt missbruksfri krävdes att

man under en period om minst tre år före intervjun inte brukat någon narkotika eller haft

några problem med alkohol eller andra rusmedel. Flertalet hade dock varit missbruksfria en

betydligt längre tid. Som formell hjälp definierades varje form av ingripande från någon

officiellt erkänd institution, organisation eller person med uppgift att avhjälpa

missbruksproblem. För att klassificeras som obehandlad krävdes som huvudregel att den

intervjuade inte varit med om några sådana interventioner. För de med aktuella

missbruksproblem var kravet att de skulle vara i början av sin första vårdkontakt någonsin

eller vara personer vars senaste vårderfarenhet före den aktuella låg minst tre år tillbaka i

tiden. 200 kronor betalades till dem som var med i den fullständiga intervjun för att täcka

resor och andra omkostnader. Blomqvist redovisar att fyra procent av de deltagande i studien

(alla med ett pågående missbruk) uppgav att de deltog i studien på grund av den ekonomiska
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ersättningen. (Blomqvist, 2002) Blomqvist var den enda som erbjöd sina intervjupersoner

ekonomisk ersättning och man kan fundera på vad detta inneburit för studien. Kan det vara så

att det är fler än de fyra procenten som deltagit i studien på grund av pengarna men uppgett

andra skäl?

Kristiansen (2000) hade tre huvudkriterier för deltagande i hans undersökning.

Intervjupersonerna skulle ha erfarenheter av ett flerårigt narkotikamissbruk. Liksom de i

Blomqvists (2002) undersökning som hade löst sina narkotikaproblem skulle Kristiansens

intervjupersoner ha varit missbruksfria en längre tid, Kristiansens krav var minst två år och

Blomqvists minst tre år. Intervjupersonerna i Kristiansens undersökning skulle även vid

intervjutillfällena leva ett socialt integrerat liv vilket Blomqvist inte nämner. Svensson (1996)

ville i sin undersökning lägga vikten på ett ”tyngre” intravenöst missbruk, och valde ut sina

intervjupersoner efter detta. Detta var anledningen till att endast sju av de tio intervjuade

redovisas som fallbeskrivningar i boken. Svensson ville heller inte ha sina före detta klienter

(han jobbade själv som socialarbetare tidigare) och han ville att intervjupersonerna skulle ha

olika missbruksmönster och skiftande bakgrund.

De olika författarna använder sig alltså av olika urval. Blomqvist (2002) använder sig av ett

större antal personer i sin undersökning än vad de andra författarna gör. Sammanfattningsvis

kan man säga att alla undersökningarna är inriktade på det ”tyngre” missbruket. Både

Kristiansen (2000), Svensson (1996) och Blomqvist (2002) skriver tydligt ut detta. Andersson

& Hilte (1993) har ingen tydlig definition av vilken typ av narkotikamissbruk de intresserar

sig för men det som framgår är att personerna var med i en studie av narkotikamissbrukare

redan på 80-talet. De nämner dock att de flesta i studien missbrukade dagligen eller så gott

som dagligen. Frågan är då vad detta gör för resultaten i undersökningarna? Kan detta sägas

vara en representativ grupp av narkotikamissbrukarna i Sverige som ingår i dessa fyra

undersökningar? Koncentrationen på det allvarligare missbruket gör att andra grupper lämnas

utanför, nämligen grupper som inte använder narkotika på det sätt som intervjupersonerna i

dessa undersökningar gör eller gjort. Kanske hade resultatet blivit ett annat om man istället

vänt sig till personer som befinner/befunnit sig i en experimentfas i sitt missbruk, eller till

dem där drogerna endast är en del av livet och inte styr hela tillvaron. Denna koncentration på

det tyngre missbruket kan alltså enligt vårt tycke leda till en snedvriden bild av

narkotikamissbruk och vägen ut ur detsamma. Detta är en fråga som bland annat Kristiansen

(2000) diskuterar i sin undersökning och han menar precis som vi att resultatet förmodligen
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hade blivit ett helt annat om undersökningen gjort på en annan grupp av

narkotikamissbrukare. Det är med detta i åtanke som vi tar del av författarnas

resultatredovisningar och analyser.

1.5 Fortsatt framställning

I kapitel två i uppsatsen redovisas de teoretiska perspektiv som ligger till grund för de centrala

undersökningarna vi använt oss av. Vidare går vi igenom författarnas val av analysmetod som

ligger till grund för förståelsen av deras resultat och analyser.

I kapitel tre följer vår avhandling av litteraturens resultatredovisningar och analyser. Här går

vi igenom de olika förklaringsmodeller som presenteras i litteraturen till varför

narkotikamissbrukare blir drogfria. Vi går även in på vilka yttre och inre faktorer som har

betydelse när en person bryter sitt missbruk. Slutligen redovisar vi vilken betydelse relationer

till andra människor har i denna process. Detta kapitel bygger på författarnas analyser av de

intervjuades egna berättelser om vägen ut.

I det sista kapitlet i uppsatsen kommer vi att diskutera de resultat vi funnit utifrån vår blivande

yrkesroll som socionomer.

2. TEORETISKA PERSPEKTIV

Vi har i detta avsnitt valt att presentera de centrala teoretiska perspektiv som författarna

använder sig av. I den centrala litteraturen tar författarna upp flera olika teoretiska perspektiv.

Men det vi funnit som genomgående i alla undersökningarna är den symboliska

interaktionismen. Vi kommer därför först att presentera de olika teoretiska perspektiv vi

funnit och sedan gå djupare in på den symboliska interaktionismen och de karriärteorier som

återkommer i litteraturen.

Blomqvist (2002) menar att det finns mer än hundra års forskning inom olika vetenskaper om

så kallade addiktiva problem, utan att det för den sakens skull finns en enighet om hur det ska

förstås och förklaras. När det gäller narkotikamissbruk finns mer än fyrtio konkurrerande

teorier, innefattande såväl biologiska och psykologiska perspektiv som teorier med fokus på

samspelet mellan individ och omgivning (Letteri m.fl., 1980 i Blomqvist, 2002).
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Blomqvist har som teoretisk utgångspunkt bl.a. genetiska modeller. Detta förklaringssätt kom

först till för att förklara hur alkoholism uppkommer och har kommit att förknippas med AA: s

tolvstegsprogram (Anonyma Alkoholister) och Minnesotamodellen. Kärnan i denna modell är

att det finns medfödda skillnader mellan alkoholisters och icke-alkoholisters sätt att reagera

på alkohol, som gör att alkoholisterna förlorar kontrollen över sin konsumtion. NA (Anonyma

Narkomaner) bygger på samma grund men vänder sig till narkotikamissbrukare. NA har inte

fått samma genomslagskraft vilket kan bero på att allt narkotikabruk klassas som missbruk

och att man därför inte haft samma behov av att förklara varför vissa människor utvecklar

missbruk och andra inte. (Peele, 1985 i Blomqvist, 2002) Andersson & Hilte (1993) använder

sig av en liknande teori i sin resultatredovisning. Beroendebegreppet är centralt inom de

genetiska modellerna. Beroendebegreppet inom sjukdomsteorin koncentrerar sig mer på

medfödda skillnader mellan individer. (Peele, 1985 i Blomqvist, 2002) Kristiansen (2000)

anser å andra sidan att om man skall förstå begreppet beroende räcker det inte med att hänvisa

till narkotikan, kroppen eller psyket, utan han tycker att det kräver att man tar hänsyn till de

synsätt som dominerar i samhället runt narkotika och vilken betydelse det får för hur

individen betraktar sig själv och sin narkotikaanvändning. Kristiansen (2000) representerar ett

mer socialpsykologiskt synsätt där människans interaktion med sin omvärld står i centrum och

har avgörande betydelse.

Den andra kategorin av förklaringsmodeller som Blomqvist (2002) använder sig av kallas för

expositionsmodellerna. Dessa kan i sin tur delas in i biologiska modeller och

betingningsmodeller. De biologiska förklarar missbruk med att drogen ger upphov till

förändringar i människan vilket i sin tur skapar ett behov av fortsatt och ökad tillförsel.

Betingningsmodellerna utgår istället från att drogen genom sin förmåga att ge euforiska

upplevelser eller lindra abstinensbesvär har en förstärkande funktion. (Peele, 1985 i

Blomqvist, 2002) Andersson & Hilte (1993) använder liksom Blomqvist denna teori.

Kristiansen (2000) använder sig inte alls av denna, eller ovanstående teorier, utan har

begränsat sig till den symboliska interaktionismen. Detta kan medföra att han i sin

undersökning missar ett antal tänkbara förklaringar som Blomqvist (2002) och Andersson &

Hilte (1993) får med. Å andra sidan får Kristiansen (2000) större möjlighet att tränga djupare

in i ämnet från den synvinkel han valt att använda.
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Den tredje typen av förklaringsmodeller som Blomqvist (2002) använder sig av är adaptions-

eller anpassningsmodellerna. Till dessa hör både psykodynamisk teori och social

inlärningsteori och även vissa karriärmodeller som har sin grund i interaktionistiska och andra

socialpsykologiska perspektiv. Dessa är intresserade av att beskriva utvecklingen från

initiering i drogbruk till fullt utvecklad missbrukaridentitet. (Peele, 1985 i Blomqvist, 2002).

Denna typ av karriärmodeller som grundar sig på symbolisk interaktionism återkommer i den

övriga litteraturen som är central i vår uppsats och vi kommer att beskriva denna närmare

längre fram. Blomqvist (2002) menar att det optimala när man studerar

missbruksproblematiken är att använda sig av ett multifaktoriellt perspektiv, det vill säga en

kombination av de ovan nämnda. Detta kan, enligt vår uppfattning, tala emot det val som

Kristiansen (2000) gjort att begränsa sig till en teoribildning. Valet av teori styr resultatet och

analysen.

2.1 Symbolisk interaktionism

Både Kristiansen (2000) och Svensson (1996) använder sig av den symboliska

interaktionismen som huvudsakligt teoretiskt perspektiv. Blomqvist (2002) har med den som

ett av flera teoretiska perspektiv och Andersson & Hilte (1993) har koncentrerat sig på den del

av den symboliska interaktionismen som handlar om karriärmodeller.

Den symboliska interaktionismen ser människan som en symbolförmedlande varelse. Genom

växelverkan med andra skapar människan sitt medvetande och sin jaguppfattning. Centralt

inom denna teoribildning är att människan ses som en social produkt. Våra jag, identitet och

medvetande uppstår och omskapas vid interaktion med andra människor och ting, med andra

ord i samspel med andra människor. Individen kan inte skiljas från samhället utan lever under

ständig påverkan därifrån. Socialpsykologins innersta kärna är att individen och samhället är

en helhet och måste därför studeras tillsammans, annars blir det inte meningsfullt.(Angelöw &

Jonsson, 1990).

De delar som tydligt framkommer i vår centrala litteratur som har sin grund i den symboliska

interaktionismen är bland annat att ta ställning för personerna längst därnere i samhället.

Symboliska interaktionister har skildrat utsatta och maktlösa gruppers livsvillkor samtidigt

som man har granskat olika dominerande grupper i samhället, t.ex. välutbildade tjänstemän

och därmed kunnat påvisa orättvisor i samhället. (Angelöw & Jonsson, 1990). I vår centrala
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litteratur är det tydligt att författarna tar ställning för personerna längst ner i samhället.

Undersökningarna bygger på intervjuer med narkotikamissbrukarna själva och inte med

tjänstemän som arbetar med dem. Även att arbeta genom att överta aktörens perspektiv är

centralt i de aktuella undersökningarna. Om forskaren vill förstå varför människor beter sig

som de gör måste han/hon överta aktörens perspektiv och därmed försöka förstå den

inblandade individens tankar och idéer ur dennes synvinkel (Angelöw & Jonsson, 1990)

Svensson (1996) har valt att mer specifikt utgå från denna del av den symboliska

interaktionismen och han beskriver det på följande sätt: ”Eftersom en handling utförs av en

aktör utifrån vad han uppfattar, tolkar och bedömer så måste man se händelseförloppet som

aktören ser det, uppfatta objekt som aktören uppfattar dem, försäkra sig om deras betydelse i

termer av den innebörd som de har för aktören och följa aktörens handlingslinje så som han

organiserar den – i korthet, man måste ta aktörens roll och se världen från hans ståndpunkt”

(Blumer, 1976:73 i Svensson, 1996:89)

Den symboliska interaktionismen bygger också på kvalitativa metoder. Dessa metoder är mest

lämpade för att förstå varför människor beter sig som de gör. (Angelöw & Jonsson, 1990).

Blomqvist (2002) använder sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder i sin

undersökning liksom även Andersson & Hilte (1993). Deras tanke med detta är att först få ett

bredare och mer statistiskt material att utgå ifrån för att sedan gå mer på djupet genom att

intervjua personerna som studierna handlar om. Svensson (1996) och Kristiansen (2000) har

valt att enbart använda sig av kvalitativa studier. Den narrativa analysmetoden, som vi

återkommer till längre fram, speglar tydligt en annan del av den symboliska interaktionismen,

nämligen en strävan efter att definiera situationen såsom undersökningspersonerna uppfattar

den. Det gäller för forskaren att komma sina undersökningspersoner så nära som möjligt för

att forskaren skall kunna beskriva situationen såsom undersökningspersonen uppfattar den.

(Angelöw & Jonsson, 1990)

2.2 Karriärteorier

Som grund för den analysen av två missbrukskarriärer i Andersson & Hilte (1993) ligger

Faupel och Waldorfs karriärteorier. Faupel menar att missbrukskarriären skiljer sig från

yrkeskarriären på det sättet att den är oregelbunden och oförutsägbar. Han räknar upp fyra

olika faser som narkomanen kan befinna sig i under sin karriär: tillfällighetsnarkomanen, den

stabila narkomanen, frihjulsnarkomanen och gatunarkomanen. Faupel menar att anledningen
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till att missbrukaren slutar med droger inte är mognad utan utbrändhet. Det är de negativa

konsekvenserna som blir avgörande. För att en missbrukare ska sluta med droger krävs enligt

Faupel att de drogrelaterade relationerna bryts så att missbrukaren inte kommer i kontakt med

droger och sedan måste personen utveckla en ny livsstruktur som byggs kring konventionella

roller och aktiviteter. Waldorfs klassificering av missbrukskarriären har några fler faser än

Faupels:

1. experiment- eller initieringsfasen,

2. upptrappning,

3. vidmakthållande,

4. dysfunktionalitet,

5. tillfrisknande, och

6. före detta missbrukare.

Det är framförallt de två faserna dysfunktionalitet och tillfrisknande som beskriver vägen ut ur

missbruket. I den första upplever narkomanen alltmer missbrukets negativa effekter.

Missbrukaren pendlar ofta mellan missbruk, försök att bli nykter och återfall. I

tillfrisknandefasen gör missbrukaren ett allvarligt försök att bryta med missbruket. Han

skaffar sig nya intressen, nya sociala kontakter och en ny social identitet. Vägen in i

missbruket påverkar hur vägen ut blir. Människor har olika förutsättningar att klara sig. De

personer som har kvar ett ”vanligt” liv och en ”vanlig” identitet har det lättare att skiljas från

drogerna. De har då något att falla tillbaka på. De personer som inte har detta med sig tvingas

till att finna helt nya roller och bygga upp en helt ny identitet, vilket är mycket svårt.

(Andersson & Hilte, 1993)

Blomqvist (2002) använder sig av ett perspektiv som han valt att kalla för ett

livsloppsperspektiv. Han önskar följa personerna över en längre period av deras liv för att se

hur de utvecklas och vilka förändringar de åstadkommer i sina liv. Detta anser vi kan liknas

vid de karriärmodeller som Andersson & Hilte (1993) mer uttalat valt att använda sig av.

Även Kristiansen (2000) gör en longitudinell studie där han följer sina intervjupersoner under

en längre tidsperiod för att se deras utveckling. Han vill dock markera en skillnad mellan hans

ansats och vad som vanligtvis åsyftas med missbrukskarriärer. Han anser att karriärstudier

genomgående fokuserar på individens förhållande till narkotikan och hur deras karriär som

narkotikamissbrukare utvecklas. Kristiansen vill i stället belysa andra aspekter av

intervjupersonernas livshistorier i sin analys. Han menar att hans intervjupersoner har gjort

andra karriärer också, både innan, under och efter missbruket. Det är för att få en bättre
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förståelse för var intervjupersonerna befinner sig idag som han har gjort detta val. Kristiansen

(2000) är tydlig med att det är den symboliska interaktionismen som ligger till grund för hans

undersökning liksom Svensson (1996) vars undersökning också grundar sig på symbolisk

interaktionism och sträcker sig över en längre tidsperiod och speglar individernas utveckling.

De ovan beskriva teorierna är de som är centrala i litteraturen och som författarna använder

sig av i sina analyser. Andersson & Hilte (1993) och Blomqvist (2002) använder sig av olika

teorier när de gör sin indelning i typberättelser och i vokabulärer. Även när Blomqvist (2002)

talar om olika faktorer och skiljer mellan inre och yttre sådana så spelar teoribildningen in. I

de inre faktorerna och relationerna finns tydliga kopplingar till den symboliska

interaktionismen. De yttre faktorerna visar mer på externa livserfarenheter och på vad som

behövs i samhället för att hjälpa de som önskar sluta med sitt missbruk. Det är de teoretiska

perspektiven som avgör vilken typ av analysmetod man väljer. Vi kommer i följande avsnitt

av uppsatsen att redogöra för de analysmetoder som använts i vår centrala litteratur.

2.3 De centrala studiernas analysmetoder

Både Blomqvist (2002) och Andersson & Hilte (1993) har för sina analyser kombinerat

kvantitativ och kvalitativ metod, medan Kristiansen (2000) och Svensson (1996) enbart

använder sig av en kvalitativ metod. I detta avsnitt kommer vi först att gå igenom begreppen

validitet och reliabilitet för att därefter redogöra för vad det innebär att arbeta efter en

kvantitativ och en kvalitativ metod och hur författarna i vår centrala litteratur har gått tillväga

i sina analyser.

2.3.1 Validitet och reliabilitet

Dessa två begrepp syftar till att avgöra i vilken grad de resultat som presenteras i en

undersökning är giltiga och tillförlitliga. Med validitet menas att man undersöker det som man

avser att undersöka. Inre validitet handlar om i vilken mån ens resultat stämmer överens med

verkligheten. Fångar resultaten verkligen det som finns? Studerar man det som man tror sig

studera? Att bedöma validiteten går ut på att se om forskaren har återgett informationen på ett

riktigt sätt. Det ska vara trovärdigt för den som konstruerat verkligheten. Reliabiliteten

handlar om hur undersökningarna gjorts, hur säkra mätinstrumenten är och i vilken

utsträckning ens resultat kan upprepas. Kommer undersökningen att ge samma resultat om
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den görs igen? Detta är svårt inom den kvalitativa forskningen eftersom mänskligt beteende är

föränderligt. (Merriam, 1994).

2.3.2 Kvantitativ metod

Generellt kan man säga att när man använder sig av en kvantitativ metod så väljer man från en

standardiserad uppsättning analysverktyg. Dessa varierar mycket lite mellan olika

undersökningsområden, eller till och med mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. En

kvantitativ undersökning kan ha som syfte att ge en beskrivning av verkligheten med hjälp av

vissa variabler. Man bryter alltså ner verkligheten i variabler. Inom den kvantitativa

forskningen söker man efter exakta data. (Svenning, 1999) Blomqvist (2002) utgår både från

formulärdata och från de intervjuades egna berättelser i analysen av vägen ut. Han har alltså

både en kvantitativ och en kvalitativ del. I den statistiska, kvantitativa, delen av

undersökningen koncentrerar sig Blomqvist på jämförelser mellan de olika grupperna i hans

undersökning. Han delar in sina intervjupersoner i fyra grupper: behandlade med lösta

problem, behandlade med pågående missbruk, obehandlade med lösta problem och

obehandlade med pågående missbruk. Blomqvist jämför dels de båda grupperna som löst sina

problem genom behandling och utan behandling för att få en översiktlig bild av den

livssituation och det sociala sammanhang i vilket beslutet växte fram. Blomqvist tittar även på

förändringar över tid i missbruket genom att jämföra olika år i undersökningen (en

fyraårsperiod). Han jämför sina resultat med teorier om missbruk som självbegränsande, det

vill säga att de negativa konsekvenserna får personen att sluta. Blomqvist utgår i analysen av

den kvantitativa delen av undersökningen från det paradigmatiska perspektivet. I denna analys

har intresset främst legat på att ta reda på vad som skilt och vad som förenat

förändringsprocesser med och utan organiserad hjälp. Det paradigmatiska perspektivet är

främst inriktat på att se generella mönster och statistiska samband. Frågor om reliabilitet och

validitet blir centrala och man försöker använda undersökningsinstrument som ger så stabila

mätresultat som möjligt och standardisera undersökningssituationen så mycket som möjligt.

Nackdelarna med det paradigmatiska perspektivet är att standardiseringen av undersökningen

tvingar in materialet i en av forskaren förutbestämd form och att den inte ger rättvisa till de

intervjuades egen förståelse av det de varit med om. (Blomqvist, 2002) Blomqvist är ensam

om att använda sig av en paradigmatisk analysmetod.
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En del av Andersson & Hiltes (2002) undersökning bygger på registerdata för att göra en form

av uppföljning från den tidigare studien. Denna del är kvantitativ. Den kvantitativa delen

redovisas dock mycket lite i boken, något som författarna förklarar som ett medvetet val. Den

större delen av undersökningen är dock kvalitativ för att ge en djupare och mer detaljerad

information om vad som spelar in i förändringsprocessen.

2.3.3 Kvalitativ metod

När det gäller kvalitativ forskning kan man säga att denna typ av forskning utgår från ett

mindre material för att försöka tränga djupt in i en problematik. Inom den kvalitativa metoden

är inte forskaren inriktad på att pröva om informationen har en generell giltighet. Det centrala

är istället att genom att samla in information få en djupare förståelse av det problem som

studeras. Forskaren har en bild av det som hon/han vill studera redan innan forskningen

påbörjats, detta kallas för förförståelse. Inom den kvalitativa metoden är begreppsbildning

mycket centralt. Metoden är direkt beroende av begrepp och teori eftersom de styr tolkningen

av resultaten. Det finns även faror med kvalitativ metod, till exempel urvalsfel som resulterar

i validitetsproblem. Urvalsfel kan vara att fel grupper väljs ut för en undersökning. I analysen

kan fel uppstå genom att forskaren feltolkar materialet i förhållande till teorin. (Holme &

Solvang, 1991; Svenning, 1997).

Kristiansen (2000) och Svensson (1996) använder sig uteslutande av kvalitativ metod i sina

undersökningar. De har valt att enbart göra kvalitativa undersökningar med anledning av att

de önskar komma närmare sina intervjupersoner och deras problematik. Även aspekter såsom

tid och hanterbarhet av material har spelat in. Blomqvist (2002) har valt att i den kvalitativa

delen av sin undersökning använda sig av en narrativ analysmetod. Det narrativa perspektivet

intresserar sig för hur individer uppfattar, tolkar och återger olika erfarenheter. Utsagorna

betraktar som en del av verkligheter vilket i viss mening gör att frågan om reliabilitet och

validitet inte blir så viktiga. En livsberättelse kan ses som en social konstruktion som präglats

av de förklaringsmodeller som finns i samhället eller som den berättandes sanning om sig

själv. Fokus för denna typ av analys är inte vad människor säger utan hur de säger det.

Intresset är inte att jämföra utsagor utifrån redan givna klassifikationer utan mot hur

personerna själva klassificerar sina erfarenheter och hur de konstruerar sin verklighet.

(Blomqvist, 2002) Andersson & Hilte (1993) tar i sin analys av intervjuerna i deras

undersökning hänsyn till de narrativa konventioner som påverkar berättelserna. De menar att
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den som berättar sin livshistoria styr över vilka fakta som tas med och hur berättelsen

framställs. Den som berättar kommer även med tänkbara förklaringar och samband som

hämtas från olika delar av samhället. För analysen av dessa intervjuer har en viss typ av

förklaringar varit viktig nämligen den typen av förståelseformer som finns inom olika typer av

behandlingsverksamhet som arbetar med missbrukare. Dessa vokabulärer ses i analysen som

medel till självförståelse. Förklaringarna ger individen motiv, förklaringar och identiteter, och

presenterar olika lösningar eller strategier för att sluta med missbruket. Andersson & Hilte

(1993) skriver inte ut att de använder sig av en narrativ analysmetod men deras

resultatredovisning liknar i mångt och mycket Blomqvists. Även Kristiansen (2000) använder

sig av en liknade analysmetod men inte heller han beskriver metoden. Blomqvist, Andersson

& Hilte och Kristiansen använder sig av de intervjuades egna berättelser för att förstå vägen

ur missbruket. Det centrala är på vilket sätt som personerna berättar och var de hämtat sitt

språk, vilket tyder på ett narrativt synsätt. Svenssons (1996) syfte är att ta reda på vad det är

som gör att personer stannar kvar i missbruk men kommer genom detta in på vad dessa

personer anser är viktigt för att kunna bli drogfri. Det är även i denna bok de intervjuades

egna berättelser som är det centrala. Här efter följer vår avhandling som bygger på

litteraturens analyser av de intervjuades egna berättelser om vägen ut ur missbruket.

3. NARRATIV OM VÄGEN UT

3.1 Inledning

Vi har i detta avsnitt av uppsatsen inledningsvis valt att presentera och analysera de olika sätt

som en del av författarna använder sig av för att redovisa de intervjuades egna berättelser om

vägen ut. Blomqvist (2002) benämner detta som typberättelser och Andersson & Hilte (1993)

som vokabulärer. Vi kommer att jämföra Blomqvists och Andersson & Hiltes presentationer

av sina analyser med varandra för att se vilka eventuella skillnader och likheter som finns. Vi

har valt att sammanföra vår redovisning och analys av detta material under rubriker som

beskriver innehållet i de olika berättelserna. Dessa är: utveckling och mognad, omvändelse,

insikt och frigörelse och slutligen rationalitet och viljestyrka. Som vi tidigare redogjort för så

är den narrativa analysmetoden central i det material som vi undersökt och detta kommer

naturligtvis att speglas i författarnas redovisning av resultat och analys av detsamma. Till

exempel så är det de intervjuades egna berättelser som står i centrum i både Blomqvists

(2002), Andersson & Hiltes (1993), Svenssons (1996) och Kristiansens (2000) analyser.
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De frågeställningar som styr vårt fortsatta analysarbete är vilka inre och yttre faktorer som har

betydelse för att narkotikamissbrukare bryter sitt missbruk och vilken betydelse relationer till

andra människor har i denna process? Analysen av materialet kommer att delas in i inre och

yttre faktorer samt ett särskilt avsnitt om relationer. Vi har valt att avgränsa oss till att

undersöka de yttre och inre faktorer som litteraturen beskriver som betydelsefulla i den del av

processen ut ur missbruket som består i själva vändpunkten. Vi kommer alltså inte att beröra

de faktorer som kan komma att ha betydelse för att vidmakthålla drogfriheten.

När det gäller indelningen i yttre och inre faktorer så är det en indelning som är till för att göra

redovisningen mer lättöverskådlig och försöka öka förståelsen för vad som är viktigt när en

narkotikamissbrukare försöker bli drogfri. Man skulle kunna ifrågasätta denna indelning

utifrån validiteten, med andra ord om det möjligt att urskilja enskilda faktorer och även att

dela in dem i inre och yttre sådana? Det material som vi använt oss av anser att detta är

möjligt men man måste ha i åtanke att i det verkliga livet så samspelar de olika faktorerna

med varandra och det är sällan en enskild faktor som är avgörande. Däremot är det intressant

att utifrån narkotikamissbrukarnas egen synvinkel ta del av vad som varit viktigt för var och

en av dem. Även indelningen i yttre och inre faktorer samt avsnittet om relationer bygger på

de intervjuades egna berättelser om sina liv.

Blomqvist har utifrån en narrativ analys av de intervjuades egna berättelser av sina liv skapat

fyra typberättelser. Dessa typberättelser beskriver det sätt som de intervjuade själva ser på och

beskriver sitt missbruk och vägen ut ur detta. Typberättelserna handlar om vägen in i, tiden i

och vägen ut ur missbruk. Både Blomqvist (2002) och Andersson & Hilte (1993) menar att

vägen ut måste relateras till vägen in. De intervjuades beskrivningar av händelseförloppet kan

sägas uttrycka olika tolkningsramar eller vokabulärer.

Med vokabulär menar Andersson & Hilte (1993) ett sätt att tala om missbruk och förändring,

som är specifikt för t.ex. en behandlingsform eller en myndighet. Dessa olika vokabulärer

som erbjuder olika förklaringar av missbruket, är kopplade till olika lösningar eller strategier

mot missbruket och rymmer olika möjliga identiteter, det vill säga vem man är som

missbrukare och vem man är när missbruket upphört. Missbrukarens vokabulär eller

självförståelse kan sägas bestå av tre delar: en förklaringsmodell som ofta med hjälp av en

central metafor förklarar missbruket, självbilder eller identiteter, det vill säga föreställningar
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om vem man är, vem man varit och vem man är på väg att bli, samt lösningar eller

handlingsstrategier för att ta sig ur missbruket. (Andersson & Hilte, 1993)

Även Hänninen & Koski-Jännes (1999) har utifrån en intervjuundersökning konstruerat olika

typberättelser. De utgår också från en narrativ analys av sitt material och utgår från hur

personerna själva beskriver sina liv. Till skillnad från Blomqvist (2002) och Andersson &

Hilte (1993) så har Hänninen & Koski-Jännes undersökt flera olika typer av

beroendeproblematik och inte avgränsat sig till narkotikamissbrukare. Vi kommer att använda

oss av delar av deras analys i avsnittet om utveckling och mognad och i avsnittet om

omvändelse. De övriga typberättelser som de konstruerat handlar om exempelvis matmissbruk

och om rökning, vilket vi ansåg vara för långt ifrån det ämne som denna uppsats behandlar.

3.2 Utveckling och mognad

I både Andersson & Hilte (1993), Blomqvist (2002) och i Hänninen & Koski-Jännes (1999) är

denna typ av berättelser vanligast bland kvinnor. Andersson & Hiltes (1993)

mognadsvokabulär hämtar tankar från utvecklingspsykologin och även begrepp från teorier

som ser missbruket av narkotika som en ungdomlig subkultur och upphörandet som en

normalisering eller mognad. Missbruket ses som en del i människans karriär. Blomqvist

(2002) menar, till skillnad från Andersson & Hilte (1993), att hans mognadsteori grundar sig

på den symboliska interaktionismen. Blomqvist (2002) kallar sin motsvarighet till

mognadsvokabulären för ”Att hitta sig själv” och han beskriver den som en strävan efter att

bli den man egentligen är. Han menar att de individer som beskriver vägen ur missbruket som

en mognadsprocess ofta har en bakgrund till missbruket som består i utanförskap, brist på

personlig och social bekräftelse och/eller avsaknad av sociala möjligheter. Att sluta missbruka

kan växa fram genom en längre process eller helt plötsligt vara ett faktum. Personen kan ta sig

ur missbruket genom att bli medveten om sina resurser och göra sig fri. Detta styrks av det

som Waldorf (1991, i Andersson & Hilte, 1993) menar, nämligen att engagemanget i det

vanliga livet är den viktigaste faktorn i upphörandeprocessen. I processen att frigöra sig från

narkotikan behövs enligt Hänninen & Koski-Jännes (1999) hjälp från andra personer, som till

exempel en uppmuntrande terapeut.

Begreppet social fruktan är i Andersson & Hiltes (1993) mognadsvokabulär nära

sammankopplat med känslorna stolthet och skam och beskriver den rädsla som andras kyla
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eller förakt väcker och känslan av att vara utstött. Kvinnor upplever oftast mer social fruktan

än män och en förklaring till detta är, enligt Andersson & Hilte (1993) att missbrukande

kvinnor ofta ses som prostituerade, vilket är förenat med en ännu större skam än missbruket i

sig. De menar att prostitution inte kan bortförklaras som ett ungdomsmisstag. Skam är mycket

centralt och upplevelser av ständig otillräcklighet som person kan göra att skam blir en

livspremiss. Även Lindberg (1998) talar om skam och skuld som mycket centrala

känsloupplevelser i missbrukskarriären som påverkar om personen blir drogfri eller inte.

Hänninen & Koski-Jännes (1999) menar i sin ”mognadshistoria” att ett tillfrisknande blir

möjligt genom att personerna hittar och accepterar sig själv. Att de förändras från att vara ett

offer till att bli en agerande individ.

Utvecklings- och mognadsberättelserna är alltså vanligare bland kvinnor än bland män i

litteraturen och begrepp som skam, skuld och social fruktan är centrala. Vår uppfattning är att

detta mycket väl kan kopplas till den generella synen på kvinnor i samhället. Kvinnor får

precis som Andersson & Hilte (1993) menar utstå mer skam än männen. Kan detta bero på att

kvinnor ses som dåliga mödrar om de missbrukar, medan mannen inte självklart ses som en

dålig fader? Intrycket är att mannen har större frihet att bryta mot samhällets normer, än vad

kvinnan har, utan att fördömas. Enligt den symboliska interaktionismen så skapas vår

självbild genom interaktionen med andra människor och om man då som missbrukande

kvinna endast ser bilden av sig själv som en dålig moder och människa så är det enligt denna

teoribildning troligt att man kommer att uppfatta sig själv som andra ser en. Denna

uppfattning kan bidra till att dessa personer stannar i missbruket och mognaden kan bestå i att

se förbi andras åsikter och tro på sig själv.

3.3 Omvändelse

I Andersson & Hiltes (1993) sjukdomsvokabulär ser man missbruket som en sjukdom och

genom det definierar man det onda och anvisar en lösning. Det sjuka kan behandlas och

kanske botas. Missbruk har kommit att tillhöra sjukvårdens domän bland annat på grund av de

skador och sjukdomar som det medför. Det finns bland annat teorier om alkoholism och

opiatmissbruk som genetiskt överförbara sjukdomar, vilket vi tog upp i föregående avsnitt om

teorier. Psykiatrin har utifrån sin psykodynamiska modell kommit att uppfatta missbruk som

symtom på psykiska störningar.
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Blomqvist (2002) kallar sin motsvarighet till sjukdomsvokabulären för ”Att acceptera sin

natur”. Han menar att personen lever i förnekelse och självbedrägeri fram tills han/hon når sin

personliga botten. Även Kristiansen (2000) talar om att nå sin personliga botten, som han

kallar ”rock bottom”. Där erkänner personen att den är fast och ett offer för okontrollerbara

krafter. För att bli drogfri måste personen erkänna maktlöshet inför drogerna.  (Blomqvist,

2002) Andersson & Hilte (1993) och även Hänninen & Koski-Jännes (1999) menar att inom

AA och NA ska missbrukaren tillfriskna ”andligt” och behandlas enligt de tolv stegen.

Beroendebegreppet är centralt inom sjukdomsteorin. Att man ser sig som sjuk innebär dock

inte alltid att man strävar efter att bli frisk. Uppfattningen om sig själv som till exempel

psykiskt sjuk kan göra att man inte behöver sluta med droger, det kan användas som en ursäkt

för fortsatt drogande. Denna syn kan ge en passiv roll och missbrukaren kan vilja kvarstanna i

ett sjukt tillstånd för att försäkra sig om sjukstatus och en relativt priviligerad patienttillvaro.

Behovet av medicin eller andra substitut för drogen är förenligt med en identitet som

beroende. Bakom substitutstanken finns synen på att drogen är nödvändig för vissa personer,

de behöver drogen för att överleva. (Andersson & Hilte, 1993)

Sjukdomsteorin bygger på en syn på missbruket som går ut på att personen har en sjukdom

som han/hon måste lära sig att leva med. Tanken att vissa personer inte klarar sig utan droger

kan, som vi ser det, tydligt skönjas i de metadonunderhållsbehandlingar och

subutexbehandlingar som finns i Sverige idag.

3.4 Insikt och frigörelse

Det sociala arvets vokabulär bygger på symtomteorin. Denna går ut på att missbruket är en

följd av ogynnsamma livsvillkor, ett symtom på individens frustration och besvikelse över att

inte ha samma möjligheter som andra. Missbruk ses som ett uttryck för olika slags

missförhållanden, både i den enskildes liv och i samhällslivet. Missbruket är ett uttryck för

inre problem. (Andersson & Hilte, 1993) Blomqvist (2002) kallar sin motsvarighet till det

sociala arvets vokabulär för ”Att bli varse sina motiv” och han menar att vägen in i

missbruket beskrivs som en flykt från negativa känslor som kan bero på utsatthet,

övergivenhet eller traumatiska händelser. Drogandet beskrivs som en form av

självmedicinering.
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Andersson & Hilte (1993) menar att enligt det sociala arvets vokabulär så är

narkotikamissbrukarna offer för sina livsvillkor och de ska därför inte straffas utan hjälpas.

Detta sätt att se på missbruk kan hjälpa till så att missbrukarna får samhällets hjälp till social

och ekonomisk rehabilitering. Enligt Blomqvist (2002) måste personen, för att kunna sluta

med droger, komma till insikt om de motiv och känslor som driver det egna beteendet och

varifrån dessa känslor kommer. Medlet för att uppnå detta är självreflektion och terapeutisk

hjälp för att få kontakt med sina verkliga känslor och förstå sina motiv. Detta synsätt grundar

sig på psykodynamisk teori och psykoanalys.

Detta synsätt, anser vi, talar för att det finns ett stort behov av hjälp och stöd till

narkotikamissbrukare i samhället. Insikt- och frigörelseberättelserna betonar vikten av stöd

från andra professionella runt missbrukaren. Om man jämför insikt- och

frigörelseberättelserna med omvändelseberättelserna så bygger båda till viss del på tanken om

självmedicinering. Skillnaden som vi ser det är att i den sistnämnda kan man bli ”frisk” från

sitt missbruk, och i den förstnämnda kommer man alltid att vara ” sjuk” men kan hålla sig

drogfri.

3.5 Rationalitet och viljestyrka

Det rationella valets vokabulär bygger på tanken att individen själv väljer att missbruka eller

handla avvikande på andra sätt vilket är en central tanke inom kriminologisk teori. Det

rationella tänkandet, ofta sammankopplat med ett ekonomiskt lönsamhetstänkande, antas

ligga bakom i stort sett allt i våra liv. Inom kriminologin menar man att brottslingar och andra

avvikare handlar lika förnuftsstyrt och ”ekonomiskt” som alla andra. När det kriminella livet,

eller missbruket, inte går med vinst längre är det rimligt att sluta och övergå till något annat

och mer lönande. När man här talar om en vändpunkt i missbruket förutsätts en utveckling där

nackdelarna överväger fördelarna. (Andersson & Hilte, 1993) Blomqvist (2002) kallar sin

motsvarighet till det rationella valets vokabulär för ”Att bestämma sig”. Han menar liksom

Andersson & Hilte (1993) att personen själv har ansvaret för drogandet och för att lösa

problemet. I Blomqvists (2002) undersökning framgår att både drogdebuten och det fortsatta

missbruket beskrivs i mestadels positiva ordalag kopplade till känslomässiga upplevelser

och/eller social/ekonomisk vinning och att det är när det negativa överväger som personen

upphör med sitt narkotikamissbruk.
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Det som styr denna utveckling kan, enligt Andersson & Hilte (1993) kallas för ”piskan och

moroten”, dvs. bestraffningar respektive belöningar. ”Piskan” kan utgöras av egna negativa

erfarenheter av missbruket, till exempel överdoser, sjukdomar, straff, kamrater som dör mm.,

”moroten” utgörs av de positiva erfarenheter man får av att vara drogfri, sociala erkännanden,

status, trygghet, kärlek mm. De menar att den svenska narkotikapolitiken bygger på

bestraffningar, att försvåra livet för narkomaner. Men frågan är om alla människor har samma

valmöjligheter? Om man har fått chanser med lägenheter och sysselsättning tidigare och

förstört det. Man känner bara personer som är missbrukare och kriminella. Man är stämplad

som missbrukare. (Andersson & Hilte, 1993) Blomqvist (2002) menar att

rationalitetsberättelserna representerar ett traditionellt synsätt på missbruk, nämligen att det är

individens eget fel och problem och att han/hon själv får lösa det. De intervjuade i hans

studien framställer det egna ställningstagandet som avgörande för utvecklingen, oavsett vad

man väljer.

Berättelserna och rationalitet och viljestyrka ger intrycket att personen själv styr över

drogerna hela tiden och i stort sett kan bestämma sig för att sluta när som helst. Detta synsätt

talar mot berättelserna om omvändelse där man ses som genetiskt sjuk och inte kan styra över

drogerna själv. Detta leder till frågan om människor kan bli beroende av droger på olika sätt

eller om det bara är vissa individer som blir beroende? Kan det vara så att de personer som

beskriver sin väg ut ur missbruket genom rationalitet och viljestyrka haft ett ”lättare”

missbruk än de som beskriver det i andra termer? Eller kan det vara att berättelserna om

rationalitet och viljestyrka i viss mån är en efterkonstruktion, med andra ord ett sätt att visa

hur stark man är som individ?

3.6 Sammanfattning

I alla typberättelserna i Blomqvists (2002) undersökning har en viss förändring av

självuppfattning och identitet varit nödvändig för att nå en långsiktig lösning. Även relationer

till andra runt omkring förändras. Gemensamma drag för lyckade resultat är: att man finner en

förklaring till missbruket, att man får stöd och uppmuntran från omgivningen samt att man

själv förmår ta ansvar för framtiden och se resultat av eget handlande. En varaktig lösning

handlar inte bara om att sluta använda droger eller att lära sig kontrollera det egna beteendet,

utan ofta också om djupgående förändringar i den egna självuppfattningen och sättet att

förhålla sig till andra människor. Även ett radikalt byte av yttre levnadsomständigheter krävs.
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Andersson & Hilte (1993) menar att en viss vokabulär passar vissa individer och i vissa

situationer, men inte i andra. Att sluta missbruka handlar inte bara om förståelseformer,

identiteter och strategier utan om vilka handlingsmöjligheter som individen faktiskt har.

Rehabiliteringen från narkotikamissbruket handlar till stor del om att kunna frigöra sig från en

livsform och om att skaffa sig en ny position i samhället, en ny bas för sysselsättning,

försörjning och socialt värde.

Enligt Blomqvist (2002) är vägen ut ur missbruket en långvarig process, ett arbete med att

bygga upp en ny personlig och social identitet och en ny respekterad social position och detta

pågår ofta långt efter att själva missbruket upphört. Hans undersökning visar att det

åtminstone under vissa omständigheter är möjligt att även lägga svåra narkotikaproblem

bakom sig utan professionell hjälp. Blomqvist (2002) poängterar också att olika människor

har olika mycket rehabiliteringskapital vilket är viktigt att ha i åtanke.

De olika berättelserna om vägen ut ur missbruket representerar tydligt olika teorier och

synsätt. Det är troligt, som Andersson & Hilte (1993) skriver, att en viss modell passar vissa

personer i vissa situationer och inte i andra. Det är olika faktorer som spelar in vid olika

tidpunkter och i nästkommande avsnitt i uppsatsen kommer vi att behandla de faktorer, yttre

och inre som presenteras som viktiga i litteraturen.

3.7 Faktorer

I detta avsnitt kommer vi att besvara frågeställningarna om vilka yttre och inre faktorer som

enligt litteraturen kan ha betydelse för att narkotikamissbrukare bryter sitt missbruk. Som vi

tidigare nämnt ska denna indelning i yttre och inre faktorer ses som ett sätt att åskådliggöra

denna problematik teoretiskt. I verkligheten är människans liv betydligt mer komplext. Vi

kommer även att ta upp vilken betydelse relationer till andra människor har, detta kommer att

redovisas skilt från de yttre och inre faktorerna, med anledning av att relationer återkommer

som en central och viktig faktor i all den litteratur vi läst. Vi kommer även i detta avsnitt att

begränsa oss till att titta på vad som är viktigt i själva brytpunkten.
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3.8 Yttre faktorer

Hedin (2002) menar att narkotikamissbrukare behöver vissa grundresurser för att kunna bli

drogfria, och bibehålla sin drogfrihet. Dessa består mestadels av yttre faktorer som till

exempel en egen bostad, ett meningsfullt arbete eller sysselsättning och inkomst för

försörjning. Dessa olika saker hade ett stort symbolvärde för kvinnorna i hennes

undersökning. Liknande yttre faktorer nämndes av de intervjuade i Blomqvists (2002)

undersökning som bidragande till en lösning var bland annat legala problem, arbetsrelaterade

och ekonomiska problem. De legala problemen ökade över tid i missbruket för alla grupper

och männen hade mer legala problem än kvinnorna. (Blomqvist, 2002) I Kristiansen (2000)

nämns problem med myndigheter, ekonomisk oförmåga att finansiera missbruket och

förnedrande händelser som yttre faktorer som driver personer från missbruket. Svensson

(1996) menar att de flesta missbrukarna i hans undersökning har en önskan om att lämna

missbrukslivet, men endast en i undersökningen gör det. Anledningen till att de flesta ändå

uttrycker en önskan om att lämna missbruket är enligt Svensson i första hand avsaknaden av

verklig kamratskap, en trötthet gentemot försörjningsformerna i missbruksvärlden, en rädsla

för fängelsedomar och ett missnöje med drogernas höga priser, varierande tillgång och

bristfälliga kvalitet.

För de obehandlade som blivit drogfria i Blomqvists undersökning ökade antalet positiva

händelser från år ett till år fyra i undersökningen. De intervjuade uppger att faktorer i

omgivningen har spelat en stor roll i motivationsprocessen både för de som sökt behandling

och de som inte gjort det, men att detta har gestaltat sig på olika sätt. Männen anger betydligt

oftare än kvinnorna förändringar i den yttre levnadsmiljön och arbetsrelaterade eller

ekonomiska problem som motiverande faktorer. Fler män än kvinnor relaterar till en bestämd,

krisartad eller skrämmande händelse eller upplevelse som en tydlig ”vändpunkt”, detta är

även vanligare bland behandlade än obehandlade. Detta kunde gestalta sig i form av rädsla för

HIV, fängelse mm. (Blomqvist, 2002) Dessa skrämmande händelser kan ses som inre

upplevelser men vi har valt att redovisa dem som yttre eftersom de refererar till yttre

händelser som i sin tur framkallar vissa känslor. Man kan här fråga sig vad det beror på att

män oftare relaterar till yttre omständigheter som avgörande? Enligt den symboliska

interaktionismen kan en förklaring vara att männen beskriver en bild som överensstämmer

med samhällets bild av hur en man ska vara. De kan alltså välja att beskriva sitt liv utifrån
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yttre aspekter för att inte framstå som omanliga. Detta är något som man måste ha i åtanke när

man arbetar med människors narrativ av sina upplevelser.

När det gäller påverkan från myndigheter så är det ett flertal personer i Kristiansens (2000)

undersökning som uppger att de började förändra sina liv efter att myndighetspersoner och

andra, som inte haft kännedom om deras missbruk, definierade dem som missbrukare.

(Kristiansen, 2000) Påtryckningar från myndigheter kan ske på olika sätt. Det kan både ta

formen av negativa åtgärder, till exempel indragning av socialbidrag eller som i Svensson

(1996) där en man lyckas bli drogfri. Den mannen fick hjälp av samhället i form av AMU-

utbildning, socialbidrag och bostad. Arbetsmarknaden välkomnade honom och i och med att

han inte hade några skulder slapp han kronofogden. Han hade så att säga samhället på sin sida

i kampen mot missbruket vilket kan vara avgörande.

De yttre faktorerna visar på, som vi ser det, mer grundläggande behov som människan har för

att överleva. Detta består ibland annat av att ha en bostad, mat och någon form av meningsfull

sysselsättning. Dessa faktorer kan verka både gynnande och hindrande i vägen ut ur

missbruket. Har man dessa behov tillfredsställda har man enligt litteraturen större chanser att

klara sig och har man det inte så är chanserna mindre.

3.9 Inre faktorer

Under denna rubrik har vi valt att redovisa negativa händelser och graviditet och barn i egna

stycken. Graviditet och barn kan ses som både en yttre och en inre faktor men vi har valt att

redovisa den som en inre på grund av den psykiska påverkan det har på främst kvinnor.

Drygt hälften av intervjupersonerna i Blomqvists undersökning som fått hjälp genom

behandling och nästan två tredjedelar av de obehandlade uppgav att intrapsykiska faktorer

(viljestyrka, rationella beslut, ökande mognad) spelat en viktig roll för lösningen. Exempel på

dessa är skrämmande eller förödmjukande upplevelser, relationsproblem och personliga

krisupplevelser. Intrapsykiska faktorer rankas betydligt högre bland kvinnorna än bland

männen och kvinnorna talar i högre utsträckning om motivationen som en slags inre

mognadsprocess. (Blomqvist, 2000) Detta styrker resultat som vi redovisat tidigare, nämligen

att både kvinnor och män påverkas av samhällets syn och de olika könsroller som finns.

Resultat som styrker Blomqvists redovisas i Kristiansen (2000) där till exempel att personen

blir religiös eller upplever andra spirituella omorienteringar, personliga upplevelser av att inte
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bli bemött som man väntat sig eller att man kan handskas med situationer som man inte klarat

av innan nämns som viktiga faktorer. Detta kan tala för vikten av att ha en ideologi eller

andlighet i behandling, som till exempel NA har.

3.9.1 Negativa händelser

I Blomqvists undersökning rapporterades positiva händelser betydligt mer sällan under den tid

missbruket pågick än händelser som ökande den totala negativa stressen. Både beslutet att

söka eller acceptera organiserad hjälp och beslutet att försöka få en förändring till stånd på

egen hand har växt fram mot en bakgrund av ett alltmer intensivt missbruk, ökande negativa

konsekvenser och tilltagande påfrestningar på i stort sett alla livets områden. Negativ stress

ökade över tid för alla grupper och psykisk press ökade för de behandlade men inte för de

obehandlade. Dessa faktorer var högre för kvinnor än för män. Beslutet att söka hjälp och

även att försöka sluta på egen hand föregicks av ökad livsstress under flera år. De behandlade

grupperna upplevde betydligt fler negativa livshändelser än de obehandlade. För de

obehandlade ökade dock antalet positiva händelser från år ett till fyra i undersökningen.

Beslutet att söka behandling tycks ha kommit i en situation av långvarig och ökande negativ

livsstress och få ljuspunkter i tillvaron, medan motivationen att finna en lösning för de

obehandlades del snarare tycks ha innefattat en kombination av negativa och positiva

händelser. Detta kan tala för en typ av mognadsprocess fram till beslutet att söka behandling.

(Blomqvist, 2002) Denna ökande livsstress kan komma att leda till vad som kallas ”rock

bottom”. Detta är ett centralt begrepp som bland annat används inom AA och NA. Begreppet

kan beskrivas som en existentiell kris. Individen inser att hon/han måste förändra sitt liv

eftersom individen befinner sig i ett personligt bottenläge p.g.a. sitt missbruk. Detta läge är

väldigt individuellt och det finns ingen given punkt som avgör vad som är ”rock bottom” utan

det är en högst subjektiv upplevelse. De som upplevt detta tillstånd beskriver det som en

väldigt obehaglig upplevelse. (Kristiansen, 2000) Blomqvist (2002) menar dock att nå ”rock

bottom” varken är en tillräcklig eller nödvändig förutsättning för att lägga missbruket bakom

sig, vilket AA och NA menar. Det finns alltså skilda uppfattningar om vilken betydelse som

”rock bottom” har i processen att bli drogfri. Detta kan tyda på att alla inte behöver sjunka så

lågt för att vilja sluta, vilket styrks av berättelserna om rationalitet och viljestyrka där

individen har större inflytande och kan bestämma sig för när han/hon vill sluta missbruka.
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Både Kristiansen (2000) och Blomqvist (2002) har i sina undersökningar kommit fram till att

det i de flesta fall är de negativa händelserna som är avgörande för att en person ska sluta

missbruka. Detta överensstämmer med vad Andersson & Hilte (1993) talar om som det

rationella valet, nämligen att individen upphör med sitt missbruk när nackdelarna överväger

fördelarna.

3.9.2 Graviditet och barn

Både att bli gravid och få barn och att leva under hot att bli fråntagen sina barn är viktiga

faktorer för främst kvinnliga missbrukare, vilket återkommer ofta i litteraturen. (Blomqvist,

2002; Fridell, 2002; Kristiansen, 2000; Bergström, 1998) En del av de kvinnor som

Kristiansen (2000) nämner i sin undersökning beskriver förlusten av sina barn när de blev

omhändertagna och någon annan hade fått försämrad relation till sin son på grund av

missbruket. En kvinna berättar att hon avstod från droger under hela graviditeten. Efter

förlossningen av hennes dotter började hon missbruka droger på, enligt henne, ett mer socialt

sätt. Hon upplevde efter ett tag att hon fick mer ansvar och att hon klarade av att ta hand om

sin dotter. Missbruket blev mer och mer sällan. Till slut blev det för ångestladdat för henne att

använda droger och hon insåg att hon hade för mycket att förlora om hon återupptog sitt

missbruk. (Kristiansen, 2000) Liknande berättelser framkommer i Bergström (1998). Hon

menar dock att flertalet av kvinnorna inte lyckades sluta i samband med att de fick barn utan

återföll i missbruk efter en tid. De flesta av dem som senare lyckades sluta med narkotika

kämpade för att få tillbaka sina barn som blivit omhändertagna eller fosterhemsplacerade. En

process som beskrivs som problematisk. En del av kvinnorna ansåg att trots att de var drogfria

så hade barnen det bättre i fosterhemmet och ville därför inte ha tillbaka vårdnaden, men dock

gärna ha kontakt med sina barn.

Män finns mindre representerade än kvinnor i litteraturen i de avsnitt som handlar om

graviditet och barn. Bland de obehandlade manliga intervjuade i Blomqvists (2002)

undersökning finns dock vissa referenser till de egna barnen men det är inte så vanligt

förekommande enligt Blomqvist (2002).  I Kristiansen (2000) nämns en man som uppgav att

en av anledningarna till att han slutade missbruka var att han inte fick träffa sitt barn på grund

av sitt missbruk. En annan man uppgav att han slutade på grund av att hans flickvän blev

gravid.
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Att kvinnan påverkas mer än mannen av graviditeter och barn kan antas bero på att det är

kvinnan som bär barnet och som genomgår den fysiska förändringen. Mannen står vid sidan

under graviditet och kan välja att distansera sig och till och med lämna kvinnan och barnet.

Hon har inte samma val. Även när det gäller när barnet är fött så är den allmänna

uppfattningen att det är kvinnan som har ansvaret för barnet. Återigen kan detta kopplas till

den symboliska interaktionismen och att människan ser på sig själv genom andras ögon. Kan

detta bidra till de ökade skuld- och skamkänslor som narkotikamissbrukande kvinnor uppger?

Sammanfattningsvis kan vi säga att utifrån litteraturen så är det tydligt att det krävs ett

samspel mellan yttre och inre faktorer för att en förändring ska bli möjlig.

3.10 Relationer

Vilken betydelse har relationer till andra människor i processen att bli drogfri? Vi har sett att

relationer återkommer i all den litteratur som vi tagit del av i arbetet med denna uppsats. Vi

har med anledning av detta valt att redovisa vilken betydelse relationer har i ett eget avsnitt

skilt från de inre och yttre faktorerna.

I Kristiansen (2000) beskrivs som exempel på vad som är avgörande för att bryta ett pågående

missbruk att missbrukaren skaffa nya drogfria vänner eller blir tillsammans med någon som

inte använder sig av narkotika. Totalt sett nämner omkring hälften av båda grupperna i

Blomqvists (2002) undersökning att andra haft en viktig roll i deras beslut att försöka sluta

med narkotikan eller söka hjälp. En skillnad är att de obehandlade oftare talar om stöd från ett

redan befintligt socialt nätverk (familj, anhöriga, icke-missbrukande vänner), medan man i

den behandlade gruppen oftare refererar till en ny partner och/eller till olika formella hjälpare.

Det är vanligare att de obehandlade hänvisar till att ”de haft något i bagaget” som bidragit till

beslutet att sluta med narkotika, i form av positiva barndomsminnen, tidigt grundlagda

värderingar, bevarade kontakter utanför missbrukarvärlden och/eller olika slag av personliga

kapaciteter. (Blomqvist, 2002) Detta kan tyda på att de som sökt sig till behandling i större

utsträckning saknar ett socialt nätverk sedan tidigare. Även kvinnorna i Bergströms (1998)

undersökning uppger att sociala kontakter haft en stor betydelse för dem. Liknande resultat

som i Blomqvists undersökning visar att de som frigjort sig från sitt missbruk i större grad än

de som inte gjort det både haft ett socialt nätverk när de var små samt vänner och

betydelsefulla kontakter under missbrukstiden. Mot den bakgrunden drar Bergström (1998)
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slutsatsen att ett socialt nätverk har stor betydelse när en person försöker bryta sig ur ett

missbruk.

Även i Hedin (2002) nämns meningsfulla relationer som en viktig del i att bli drogfri. För

kvinnorna i hennes undersökning handlade det om relationsuppbyggnad, det vill säga att finna

något som uppfyller livet med mening och innehåll. Framförallt relationen till barn eller

partner verkar ha givit kvinnorna en mening i livet efter uppbrottet. Bergström (1998)

beskriver att för att de allra flesta i undersökningen kom vändpunkten att knytas direkt till

personer i deras närhet, personer som på något sätt, i någon speciell situation, hade blivit

betydelsefulla och inverkat på missbrukssituationen och medfört ett ifrågasättande av

missbruket, vilket styrker det som beskrivs i föregående stycke.

I Kristiansens (2000) undersökning finns exempel på att relationer varit viktiga för

intervjupersonerna i deras väg till drogfrihet. En man berättar att han efter att ha blivit

psykotisk på grund av ett intensivt missbruk av narkotika, valde att gå över till alkohol. Han

förändrade sitt missbruksmönster. Efter ett tag träffade han en kvinna som inte missbrukade.

Mannen bröt successivt med sina gamla bekanta i narkotikakretsarna. Alkoholen fick en större

plats i hans liv, men efter att kvinnan ställt ett ultimatum att sluta med alkoholen om han ville

vara tillsammans med henne, bestämde han sig för att sluta helt. En annan av männen i

Kristiansens (2000) undersökning träffade en kvinna och efter att mannen hade blivit dömd

till fängelse för sista gången och kvinnan blivit dömd till kontraktsvård, bestämde sig mannen

för att även han skulle omvandla sitt fängelsestraff till kontraktsvård. De skrevs in båda två på

ett behandlingshem i LP-stiftelsens regi.

Men det är inte bara positiva upplevelser som är sammankopplade med relationer. Gällande

relationsproblem var nivån hög för de behandlade grupperna i Blomqvists (2002)

undersökning men det skedde ingen ökning över tid. Lindberg (1998) menar att många

missbrukande kvinnor får en relation till en äldre man med ”rutin”. Dessa relationer präglas

ofta av fysiskt och psykiskt förtryck och våld. Kvinnorna upplever ofta skam- och

skuldkänslor i förhållande till sexualitet. Lindberg (1998) menar att för många kvinnor kan

deltagande i någon form av behandling lösa upp dessa skam- och skuldkänslor. Kvinnorna

blir befriade och kan ta avstånd från sin gamla identitet, eftersom denna inte uppfattas som en

del av kvinnans autentiska jag längre. Dessa destruktiva relationer som kvinnor har till män

kan antas vara både gynnande och även hindrande för att ta sig ur missbruket. Kristiansen
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(2000) menar att för kvinnorna i hans undersökning har denna typ av relationer bidragit till att

kvinnorna slutligen brutit sig ur missbruket. Det blir en negativ konsekvens av missbruket

som bidrar till drogfrihet. Andersson & Hilte (1993) menar tvärtom att relationer kan vara en

bidragande orsak till att stanna i missbruket. Flera av de intervjuade i deras studie uppger att

det varit svårt att avsluta de nära relationer som de haft till andra missbrukare, både kärleks-

och vänskapsrelationer. De uttrycker svårigheter med att skapa nya relationer till drogfria

personer och att de känner sig osäkra i dessa nya situationer där de förväntas vara sig själva.

De intervjuade som varit i behandling under en längre tid uttrycker svårigheter att övergå från

en behandlingsrelation till en ”vanlig” relation efter som dessa bygger på olika ”regler”. I

behandlingsrelationen förväntas att man kan kräva mer av behandlaren än av klienten men i

en vänskapsrelation ska båda ställa upp lika mycket. Enligt Faupels  (Andersson & Hilte,

1993) karriärteori så är det en nödvändighet att bryta de drogrelaterade relationerna för att

lyckas bli drogfri.

När det gäller relationen mellan socialarbetare och missbrukare säger Kristiansen (2000) att

interaktionen mellan klient och personal under behandlingstiden kan vara viktig för hur det

framtida resultatet blir. En av kvinnorna i Kristiansens (2000) undersökning dolde under en

längre tid att hon missbrukade, men efter att blivit anmäld för att missköta sina barn valde hon

tillsammans med sin sambo att flytta in på ett behandlingshem i LP-stiftelsens regi. Efter ett

tag tyckte att hon hade fått ett väldigt bra förtroende för en del av personalen. Detta ledde i sin

tur till att hon bröt ihop och berättade om sitt missbruk för dem.

Kan anledningen till att de personer som finns med i de undersökningar som vi har med i

denna uppsats uppger att relationer varit mycket viktiga för dem i processen att bli drogfri

bero på urvalet? Kan det vara så att det är en viss typ av människor, en viss typ av

missbrukare som deltar i den typen av undersökningar som finns representerade här. I

Kristiansen (2000), Andersson & Hilte (1993) och Svensson (1996) består urvalet mestadels

av personer som genomgått någon form av behandling för sitt narkotikamissbruk. Man kan

anta att dessa personer, även om de kanske inte blivit drogfria vid den aktuella behandlingen,

tagit till sig något från den miljö och de människor de mött under behandlingstiden. Detta kan

antas påverka viljan till att berätta om sitt liv och sitt missbruk och även påverka det sätt som

de berättar. Detta resonemang styrks både av Kristiansen (2000) och av Andersson & Hilte

(1993). Blomqvist (2002) och även Lindberg (1998) har i sina undersökningar med personer

som inte genomgått någon form av behandling. Dessa kan antas ha andra referensramar än de
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som genomgått behandling. Blomqvist (2002) menar att de obehandlade i hans undersökning i

större utsträckning refererade till stöd från ett redan befintligt nätverk än vad de behandlade

gjorde. Kan det vara så att de som genomgår en behandling i större utsträckning saknar ett

socialt nätverk och alltså måste skapa ett helt nytt när de blir drogfria? Detta kan i så fall vara

en bidragande orsak till att dessa personer uppger att relationer kommit att bli så

betydelsefulla för dem. Det kanske är första gången i livet som de överhuvudtaget har lyckats

skapa och behålla betydelsefulla relationer. Men detta förklarar inte det faktum att även de

obehandlade uppger att andra personer varit mycket viktiga för dem i processen att bli

drogfria.

4. SLUTDISKUSSION

4.1 Sammanfattning

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka vilka förklaringar som presenteras i tidigare

forskning till att narkotikamissbrukare bryter sitt missbruk. Vi har avgränsat oss till att

undersöka vilka faktorer som har betydelse när narkotikamissbrukaren bryter sitt missbruk. I

den litteratur som vi använt oss av presenteras olika förklaringar till vad som gör att

missbrukare blir drogfria. Författarnas analyser utgår till stor del från intervjupersonernas

egna berättelser om vad som varit viktigt för dem. Dessa berättelser har vi sammanfört under

olika rubriker: utveckling och mognad, omvändelse, insikt och frigörelser och berättelsen om

rationalitet och viljestyrka. I berättelsen om utveckling och mognad beskrivs vägen ut ur

missbruket som att gå från att vara ett offer för omständigheterna till att bli en agerande

individ. Berättelserna handlar mycket om att bli medveten om sina resurser. Begreppen skam

och skuld samt social fruktan är centrala inom detta förklaringssätt, något som drabbar

kvinnor mer än män. I berättelserna om omvändelse ses missbruket som en sjukdom och för

att bli drogfri måste personen erkänna sig maktlös inför drogerna, bland annat NA bygger på

denna teoribildning. En annan del av berättelserna om omvändelse är tanken på att vissa

personer behöver drogen eller ett substitut för denna för att kunna överleva. I berättelserna om

insikt och frigörelse ses missbruket en reaktion på olika slags missförhållanden under

uppväxten. Man talar här om ett stort behov av professionell hjälp för att kunna bli drogfri och

att narkotikamissbrukarna inte ska straffas utan hjälpas. Slutligen i berättelserna om

rationalitet och viljestyrka är det centrala att individen själv väljer att missbruka. Individen

bestämmer sig för att sluta med narkotika när det negativa med missbruket överväger det
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positiva. Dessa olika berättelser och förklaringar bygger på olika teorier om missbruk och de

olika berättelserna passar vissa individer vid en viss tidpunkt.

De yttre faktorer som presenteras i vår centrala litteratur som viktiga för att bryta ett

narkotikamissbruk är att ha en egen bostad, ett meningsfullt arbete eller sysselsättning och

inkomst för försörjning. Problem med myndighet och legala problem nämns som andra

viktiga faktorer. Dessa faktorer kan både verka hindrande och gynnande för att bryta med

missbruket. I litteraturen visar det sig tydligt att det är vanligare att män uppger yttre

levnadsomständigheter som avgörande när de bestämt sig för att sluta missbruka.

De inre faktorer som presenteras i vår centrala litteratur är bland annat viljestyrka, rationella

beslut och en ökad mognad, och dessa har visat sig vara vanligare hos kvinnor. Det som lett

fram till denna utveckling är bland annat upplevelser som varit förödmjukande och personliga

krisupplevelser. Litteraturen visar att det är vanligare med upplevelser av negativ art än

positiv. Graviditet och barn är både en yttre och en inre faktor men vi har valt att redovisa den

som en inre faktor. Graviditet och barn upplevs som en viktigare faktor för kvinnor än för

män i undersökningarna.

Relationer till andra människor har visat sig ha stor betydelse för att en individ skall kunna

sluta med sitt missbruk. Här framgår till exempel att de personer som inte genomgått någon

form av behandling i större utsträckning hänvisar till ett redan befintligt nätverk medan de

som genomgått behandling oftare refererat till en ny partner och/eller olika formella hjälpare.

Även negativa upplevelser är kopplade till relationer, bland annat beskrivs kvinnors

upplevelser av destruktiva relationer till män inom missbrukskretsar och hur dessa relationer

både kan vara gynnande och hindrande i försöken att bli drogfri. Att relationer är en så central

faktor i den litteratur som vi undersökt kan bero på det urval som författarna gjort i sina

undersökningar. De har valt att intervjua personer som i de flesta fall genomgått någon form

av behandling för sitt missbruk och flera av författarna har medvetet valt att undersöka

personer som har, eller har haft, ett avancerat missbruk. Detta urval kan ha styrt resultatet till

att handla mycket om relationer.
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4.2 Diskussion

I vår undersökning har relationer till andra människor visat sig vara mycket viktiga för att

narkotikamissbrukare ska kunna bli drogfria. Som vi ser det så är detta ett tecken på att

människor behöver varandra för att må bra. Detta kommer förhoppningsvis att prägla vår

framtida arbetssituation genom att inte glömma att människan står i centrum. Mötet mellan

socialarbetare och hjälpsökande anses som en viktig chans för att börja bygga något hållfast

för framtiden. Något som vi funderat på under arbetet med denna uppsats är vilken roll vi som

socialarbetare kommer att kunna ha i missbrukares förändringsprocess. Hur stor inverkan är

möjligt för oss att åstadkomma? Även mellan socialarbetare och klient utvecklas en form av

relation dock med en person som har makt och en som är i beroendeställning. Men kan denna

typ av relation fylla den funktion som en relation mellan två jämbördiga personer? Och är det

överhuvudtaget meningen att den ska göra det? Det finns otaliga uppfattningar om vilken typ

av relation som socialarbetaren ska ha till sina klienter, allt från att hålla ytterst noga på sin

professionalitet och släppa arbetet så fort de lämnar sitt kontor, till de behandlingshem som

bygger på medlevarskap, där man genom att leva tillsammans med sina klienter försöker

åstadkomma en förändring i deras liv.

Vi tror att relationen mellan en socialarbetare och en klient kan fungera som en slags

övergångsrelation. Vi har sett i materialet vi arbetat med till denna uppsats att många av de

intervjuade uttrycker svårigheter att etablera ett nytt socialt nätverk efter att ha blivit drogfri.

För många är det åratal sedan de överhuvudtaget hade ett samtal med någon utan att vara

påverkad av någon typ av drog. Då kan det uppstå svårigheter att samtala med drogfria

människor. Här kan socialarbetaren fylla en viktig funktion genom att föra dessa samtal och

visa att det är möjligt. En viktig roll som socialarbetare också kan fylla är att visa att även

icke-missbrukande människor har fel och brister. Socialarbetaren kan kanske hjälpa till och ge

klienten det självförtroende som krävs för att våga skapa nya relationer och gå vidare i livet

som drogfri.

Vi anser att vi med vår uppsats har fått större insikt i betydelsen av vad den hjälpsökande har

med sig vid mötet med socialarbetaren. Något som vi tror att man ofta glömmer i arbetet med

vuxna missbrukare är att använda sig av det nätverk som finns runt omkring dem. I vissa fall

saknas antagligen detta helt då nätverket enbart består av missbrukare, men i andra fall finns
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det säkert användbara relationer. Vi tror även att det är viktigt att missbrukaren själv får

definiera vilka personer som är viktiga för just honom/henne.

En annan sak som blivit tydligt under arbetet med uppsatsen är att det är svårt att peka ut en

speciell faktor som varit avgörande för att en person blivit drogfri. Det har istället varit ett

samspel mellan många olika faktorer som gjort att missbruket upphört. De intervjuade uppger

i vissa fall att det tydligt varit det ena eller det andra som avgjort men det är säkert mycket

annat runt omkring som också stämt vid en viss tidpunkt. Till exempel så tror inte vi att det

räcker med att erbjuda en missbrukare en lägenhet om denne är hemlös. Om personen inte är

motiverad att sluta med narkotika så kommer detta i sig inte att hjälpa. Denna motivation

kanske man kan åstadkomma genom samtalsstöd eller nätverksarbete. Det vi vill säga med

detta exempel är att vi tror att det krävs en samverkan mellan yttre och inre faktorer för att

försöken att bli drogfri ska lyckas. Relationerna är som allt annat en del i detta samspel av

faktorer.

Om vi skulle ha fortsatt vår studie så hade vi varit intresserad av vilka vidmakthållande

faktorer som är viktiga i processen att bli stabilt missbruksfri. Vad är det som gör att

människor som lyckas bryta ett narkotikamissbruk sedan klarar av att etablera sig i samhället

som drogfria?
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