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ABSTRAKT 

 

Författare: Sara Håkansson 

Titel: Åtta före detta missbrukares upplevelser av vägen ifrån missbruk till arbetsliv 

Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp 

Handledare: Malin Åkerström 

Sociologiska institutionen, Höstterminen 2010 

 

 

Problem/Bakgrund: F.d. missbrukares rollbyte från missbruk och arbetslöshet till f.d. 

missbrukare och arbetstagare. 

 

Syfte: Beskriva åtta f.d. missbrukares upplevelser av rollbytet från missbrukare till f.d. 

missbrukare i samspel med att komma ut i arbetslivet. 

 

Utgångspunkter och upplägg: Metoden i uppsatsen är kvalitativ och baseras på åtta 

samtalsintervjuer med f.d. missbrukare. Intervjuerna analyseras i relation till sociologen 

Ebaughs teori om exitprocessen och sociologen och antropologen Goffmans teori om stigma. 

Uppsatsen utgår från vilken hjälp de intervjuade har fått på sin väg till arbetslivet, hur de har 

upplevt hjälpen och hur de har upplevt att gå från den gamla missbrukarrollen in i den nya 

rollen som f.d. missbrukare i samspel med att komma ut i arbetslivet.  

 

Slutsatser/Resultat: Intervjupersonerna har fått hjälp att komma ut i arbetslivet och upplever 

hjälpen som positiv. En del upplever att hjälpen kunde ha varit bättre.  Det finns ingen 

samstämmighet i materialet om hur hjälpen har upplevts, det har varit individuellt. Det 

empiriska materialet tyder på att rollbytet stundtals upplevts svårt men hanterbart med hjälp 

av stöd från omgivningen och samhället.  
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1. Inledning 

Uppsatsen undersöker åtta f.d. missbrukares upplevelse av vägen ut i arbetslivet. Metoden 

som används är kvalitativ. Uppsatsen utgår från vilken hjälp de intervjuade har fått från 

missbruk till arbetsliv, hur de har upplevt hjälpen och hur de har upplevt att gå från den gamla 

missbrukarrollen till den nya f.d. missbrukarrollen i samspel med att komma ut i arbetslivet.  

Uppsatsen utgår ifrån Ebaughs teori om exitprocessen som beskriver rollutträdande i fyra 

faser. Ebaughs teori används för att den beskriver den sociala problematiken kring hur man tar 

sig ur en roll. Teorin är användbar därför att syftet är att beskriva åtta f.d. missbrukares väg 

från missbruk till arbetslivet. I den processen genomgår de ett rollbyte. Rollerna som 

intervjupersonerna lämnat är avvikande. Goffmans teori om stigma handlar om personer som 

avviker från samhällets normer.  

 

1.1 Disposition 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av bakgrunden till arbetslösheten i Sverige och en 

bakgrund till valet av uppsatsämne. Därefter följer ett avsnitt om syfte och frågeställning. 

Sedan beskrivs tidigare forskning inom fenomenet utifrån etnologen Hjördis Gustafsson, Arne 

Kristiansen forskare i socialt arbete, Jan Blomqvist sociolog och forskare i socialt arbete, 

sociologerna Mats Hilte och Berit Andersson och f.d. chefen för det nationella institutet för 

drogberoende Alan Leshner (vetenskap och psykologi), som alla har undersökt behandling 

och missbruk. Därefter beskrivs metoden. Läsaren ges då en bild av intervjupersoner, 

avgränsningar, etiska aspekter, tolvstegsprogrammet, definitioner och begrepp samt 

tillvägagångssätt. Därpå följer beskrivning och kritisk reflektion av de teoretiska 

utgångspunkterna exitprocessen och stigma. Analysen som följer utgår ifrån exitprocessens 

fjärde fas och Goffmans teori om stigma. Samhällsstöd och upplevda brister inbegrips också i 

analysen. Avslutningsvis ligger sammanfattande diskussion med reflektion. Längst bak finns 

litteraturförteckning och bilagor. 

 

1.2 Bakgrund 

Enligt statistiska centralbyrån uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 431 000 i mars 

2010 (Statistiska centralbyrån, 2010). När arbetslösheten ligger på denna nivå så kan man 

undra hur det ser ut för dem som har haft missbruk och kommit ut på arbetsmarknaden när det 

inte finns arbete till alla? Jag upplever att det ofta förs debatter om arbetslösa eller om 
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missbrukare, inte både och. Min uppsats kopplar samman dessa två ämnen, missbruk och 

arbete. 

2004 kom jag i kontakt med en person som har varit kriminell och missbrukat droger. 

Personen har delat med sig av sin historia till mig. Hon fick hjälp med att bli drogfri. 2005 var 

hennes behandling slut och hon stod utan egen inkomst. Hon fick socialbidrag men hon ville 

klara sig själv. Behandlingshemmet hade lovat att hjälpa henne med sysselsättning. Efter 

behandlingen var hon arbetslös i två år. Efter två år berättade hon för första gången för sin 

arbetsförmedlare varför hon inte arbetat de senaste tio åren. Då fick hon hjälp. Med hjälp av 

ett lönebidrag kom hon ut i yrkeslivet och hela hennes liv lyftes, enligt henne själv. Efter 

många års missbruk och med ett stort glapp i jobbansökan var det inte lätt för denna kvinna att 

komma ut på arbetsmarknaden. Hon är tacksam och glad för att hon till slut fick hjälp och 

slapp försörja sig genom socialbidrag resten av sitt liv. Hon har en positiv syn på sin historia 

och kan känna glädje trots att det dröjde innan hon fick den hjälp hon behövde. Med denna 

historia som grund väcktes idén till denna uppsats. I denna uppsats vill jag plocka bort 

myndigheters perspektiv och fokusera på de personer som har upplevt processen. Jag kan 

tycka och tänka men jag vet inte vad de som befinner sig i processen tycker och tänker. 

Uppsatsen ger en medvetenhet om de åtta intervjuades upplevelser av att träda ur de gamla 

rollerna och få hjälp in i arbetslivet.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att beskriva åtta f.d. missbrukares upplevelse från missbruk till arbetsliv 

med fokus på hur de har upplevt hjälpen de fått på vägen till arbete. Utgångspunkten i 

uppsatsen är de intervjuades upplevelser av:  

● Vad för slags hjälp har de fått? 

● Hur har de upplevt hjälpen? 

● Hur har de upplevt att gå från den gamla missbrukarrollen in i den nya  rollen som 

 f.d. missbrukare i samspel med att komma ut i arbetslivet? 

  

2. Tidigare forskning 

Den mest snarlika forskningen i relation till mitt ämne har Hjördis Gustafsson gjort när hon 

undersökte två stycken utslussningsverksamheter. Arne Kristiansen och Jan Blomqvist har 

forskat kring vägen ut ur alkohol- och narkotikamissbruk. Mats Hilte och Berit Andersson har 

skrivit om hur människor med drogmissbruk kan förändra sina liv. Alan Leshner har beskrivit 
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vad behandling av drogberoende är. Här nedan följer en mer ingående beskrivning av deras 

forskning. 

 

2.1 Hjördis Gustafsson 

Gustafsson skrev 2008 rapporten: Utsluss: från missbruk till kontakt med arbetslivet. 

Rapporten handlar om två utslussningsverksamheter inom socialtjänsten för personer som 

avslutat eller genomgår behandling för alkohol- eller narkotikamissbruk. Gustafsson har 

intervjuat totalt 12 personer som befann sig i utsluss och två socionomer som var anställda i 

verksamheterna. Hon skriver att det inte är realistiskt att ha ett mål som säger att alla ska 

komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Med ett långt missbruk bakom sig och hinder på 

arbetsmarknaden hade det enligt Gustafsson (2008: 38) varit bättre om socialtjänsten bidragit 

med att utöka antalet praktikplatser samt utveckla anställningsformer så att de passar de 

individer som berörs. Gustafsson (ibid: 36) spekulerar kring att resultat skulle kunna peka på 

att det är lättare för yngre personer som missbrukat att ta plats på arbetsmarknaden än för 

äldre men avslutar med att studien inte går att generalisera.  

 

2.2 Jan Blomqvist 

Blomqvist (1999) har skrivit rapporten: Inte bara behandling: vägar ut ur alkoholmissbruket. 

Blomqvist berör vad som gjort att personer fått en hållbarhet i sin drogfrihet. Hans intervjuer 

pekar på att alla intervjuade som funnit ett stabilt drogfritt liv verkar ha fått den hjälp som 

passat just deras behov och förutsättningar. Personligt engagemang från personer som skapat 

hopp om att de finns ett bättre sätt att leva är ett återkommande tema i intervjuerna. 

Personerna har blivit bemötta med hänsyn och fått hjälp på sina egna villkor. Blomqvist 

skriver att utgångspunkten för insatserna bör utgå från den enskildes egen syn på situationen 

och sina förutsättningar, istället för att utgå från förutfattade meningar. Samt att hjälpen bör 

vara långsiktig snarare än tidsbegränsad (Blomqvist, 1999: 214).  

 

2.3 Arne Kristiansen 

Kristiansen (2000) har skrivit rapporten: Fri från narkotika. Han har intervjuat 14 personer 

som varit narkotikamissbrukare, som vid intervjutillfället hade minst två års drogfrihet och då 

levde ett integrerat och välfungerande socialt liv. Han undersökte tre faser i deras liv med 

fokus på hur de omformat sina liv. Det första stadiet när de varit utan narkotikamissbruk, det 

andra när de missbrukat narkotika och det tredje när de är fria från narkotika. Andra f.d. 
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missbrukare blev en viktig del i intervjupersonernas liv. De fick en “meningsfull fritid” i 

gemenskaper med andra. I de gemenskaperna behövde de inte bli missbedömda pga. sitt f.d. 

missbruk utan detta sågs som en förutsättning för deltagande. Deras erfarenheter av missbruk 

blev tillgångar när de byggde upp stabila positioner i samhället (Kristiansen, 2000: 211). 

Kristiansen (ibid: 238) betonar i slutet att det är möjligt att göra sig fri från narkotika och leva 

ett social integrerat liv i samhället utan narkotika.  

 

2.4 Mats Hilte och Berit Andersson 

Hilte & Andersson (1993) har skrivit en rapport om människor som försöker bli av med sitt 

drogmissbruk: Förändringens väg- självförståelse och strategier i frigörelsen från 

drogmissbruk. Rapporten bygger på ett forskningsprojekt vars syfte var att skapa kunskap om 

hur drogmissbrukare kan förändra sina liv. Hilte och Anderssons (ibid: 2) syfte var att visa 

hur och varför somliga drogmissbrukare slutar missbruka medan andra fortsätter att 

missbruka. Författarna (ibid: 114) skriver att brytningen med ett missbruk har sociala och 

personliga dimensioner. En varaktig drogfrihet är sammankopplad med att individen lämnat 

de sociala sammanhang den befunnit sig i när den missbrukat och att de deltar i nya 

sammanhang. Hilte och Andersson (ibid: 115) skriver i deras analys att de uppfattar 

individernas fält av sociala möjligheter som avgörande för vägen in och vägen ut ur 

drogmissbruket.  

 

2.5 Alan Leshner 

Leshner har pulicerat en artikel om vetenskapsbaserad syn på behandling av drogberoende. 

Behandling av drogmissbruk beskriver Leshner (1999: 1315) som en svår uppgift. 

Behandlingen kan inte generaliseras för alla utan den måste skräddarsys för varje person. Det 

finns ingen effektiv behandling som är ”en för alla” inriktad. Drogmissbruk är komplext och 

har många konskevenser.  Om en behandling är effektiv är den involverad på flera plan i 

personens liv inte bara då det gäller användandet av droger. Leshner använder ordet beroende 

om drogmissbrukare och beskriver det som en behandlingsbar sjukdom (Leshner, 1999: 

1316).  

 

3. Metod 

I metodavsnittet ges läsaren en möjlighet att bedöma vilken metod som använts och hur den 

använts utifrån det bedöma resultatets sannolikhet (Beteendevetenskap, Runa Patel & Bo 
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Davidson 2003:131). Kännetecken för den kvalitativa metoden är att ge en ”rikare” eller 

”fylligare” bild av den sociala verkligheten (sociologerna Jaber F. Gubrium & James A. 

Holstein 1997). Den kvalitativa metoden handlar om att veta vad man gör, varför och hur 

andra har gjort (sociologerna Katarina Sjöberg & David Wästerfors, 2008: 9).  

 I avsnittet beskrivs inledningsvis definitioner och begrepp för att läsaren lättare ska hänga 

med i den kommande texten. Därefter följer beskrivning av intervjupersoner och 

avgränsningar. Sen beskrivs tolvstegsprogrammet för att alla intervjupersoner är med i 

tolvstegsprogrammet. Därefter följer tolkning av anonymitet och konfidentialitet. Sist i 

avsnittet beskrivs tillvägagångssättet. 

 

3.1 Definitioner och Begrepp 

I uppsatsen betyder droger alkohol och narkotika.  

F.d drogmissbrukare är de som använt droger. 

Missbruk är återupprepad användning av droger som leder till negativa konsekvenser för 

individen och/ eller för andra.  

Drogsubstitut är medicinsk behandling av missbruk. I behandlingen får missbrukarna 

drogliknande mediciner (substitut) men som är klassade som legala läkemedel.  

Lönebidrag beviljas av arbetsförmedlingen till personer med funktionsnedsättning och nedsatt 

arbetsförmåga. Arbetsgivaren bidrar med en del av lönen, staten med resten av lönen. 

Anställningen kan vara hos privata såväl som offentliga arbetsgivare. Ett första beslut om 

lönebidrag omfattar längst ett år och kan därefter ges i upp till ca fyra år. Arbetsförmedlingen 

har som krav att arbetsgivaren ska ha kollektivavtal eller avtal med likvärdigt 

försäkringsskydd som fordras enligt kollektivavtal (Ann-Christin Johnreden, 2006). Om en 

person ska få lönebidrag krävs det att deras missbruk blir stämplat som funktionshinder. 

OSA- anställning är skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare som bekostas av staten. 

Anställningen har som mål att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att på sikt 

komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ställer krav på att 

arbetsgivaren ska ge lön och andra anställningsförmåner som följer av eller är likvärdiga med 

kollektivavtal i branschen (ibid).  

SIUS, särskilt introduktionsstöd är ett stöd som ges till arbetssökande med funktionshinder. 

Sius innebär att en särskild stödperson finns, en konsulent som ger extra stöd åt personen i 

inledningsfasen av en anställning eller praktik (ibid). 
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3.2 Intervjupersoner och avgränsningar 

Intervjupersonerna är fyra kvinnor och fyra män i åldrarna 24-54 år. Alla intervjupersonerna 

är med i tolvstegsprogrammet och det är via detta jag kommit i kontakt med personerna. Alla 

har missbrukat både alkohol och droger.  

De har varit inskrivna på behandlingshem och då varit arbetslösa. Alla intervjupersoner har 

varit drogfria sen de kom ut från sin behandling. I dagsläget har alla anställning.  

 

Undersökningen inbegriper bara intervjupersoner som inte har fått drogsubstitut under tiden 

de varit på behandling. Om drogsubstitut getts så kan upplevelsen ha påverkats av 

drogsubstitutet, då drogsubstitut är sinnesförändrande. 

 

Jag känner alla intervjupersoner. Jag har inte känt dem när de missbrukat. Eftersom att jag 

redan har en relation till intervjupersonerna behöver jag inte få främlingar till att börja prata 

om tankar och känslor. Jag och intervjupersonerna har gemensamma vänner och det kan vara 

negativt då de ska öppna sig för mig men eftersom jag hört dem prata om djupa saker i andra 

sammanhang så tror jag inte att det påverkar dem. Jag har noga betraktat intervjuerna så att 

jag inte lagt in egna tolkningar utefter vad jag hört dem säga i andra sammanhang.  

 

Eftersom jag och intervjupersonerna har mötts som vänner tidigare hade det kunnat bli ett 

problem att jag skulle intervjua dem. De kan ha upplevt att jag var ”högre” än dem och det 

kan ha påverkat de i intervjusituationen men det var inget som märktes. 

 

3.3 Presentation av intervjupersoner 

Åtta stycken personer med fem gemensamma nämnare har intervjuats. De gemensamma 

nämnarna är: 

● Är f.d. missbrukare 

● Har varit arbetslösa i anslutning till missbruket 

● Har genomgått behandling för missbruk 

● Har vid intervjutillfället fast anställning 

● Har inte fått några drogsubstitut under behandling 
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Nedan följer en beskrivning av personernas kön, ålder och vilka bidrag de har nämnt att de 

fått som hjälp in i arbetslivet. Namn och yrke är något förvrängt för att intervjupersonernas 

identitet inte ska bli avslöjad. 

Socialsekreteraren Cristin, kvinna: 50 år, Lönebidrag, Osa anställning, utbildningsbidrag, Sius 

Butikschefen Desirée, kvinna: 24 år, Aktivitetsstöd 

Administratören Carina, kvinna: 36 år, Lönebidrag 

Behandlingsassistenten Mirinda, kvinna: 39 år, Socialbidrag 

Målaren Gustav, man: 25 år, Lönebidrag 

Läraren Kennet, man: 54 år, Första studieåret bidrag från socialen och försäkringskassan 

Fotbollstränaren Jakob, man: 44 år, Lönebidrag 

Försäljningschefen Alex, man: 31 år, Lönebidrag 

 

3.4 Tolvstegsprogrammet 

Eftersom att alla intervjupersoner går på möte i tolvstegsprogrammet så tycker jag det är 

viktigt att beskriva vad det är för något. Anonyma Alkoholister skapade tolvstegsprogrammet. 

Det beskrivs bäst utifrån anonyma alkoholisters egen definition: 

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina 

erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt 

gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. Det enda 

villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka. AA kräver inga inträdes- 

eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har 

ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till 

annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken 

som förespråkare för eller motståndare till något annat. Vårt främsta syfte är att hålla 

oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet (Anonyma alkoholister).  

Såhär beskriver en av intervjupersonerna tolvstegsprogrammets betydelse för honom: 

Utan programmet hade jag aldrig haft mitt jobb för då hade jag varit hög för länge sen. Det 

är de som är där som lyssnar på mig och har låtit mig gå igenom en process där jag varit 

förvirrad men de har låtit mig vara sån och inte försökt ändra på mig, det har varit det bästa. 

I gemenskapen har jag knutit kontakter som hjälpt mig att hitta jobb (Intervju med Gustav). 

Tolvstegsprogrammet erbjuder ett förslag till en lösning med hjälp av tolv steg. 

Tolvstegsprogrammet utlovar en del löften om stegen görs och om personen söker en högre 

makt och lämnar över sitt liv till sin högre makt. Ett löfte är t.ex. att ekonomisk oro 

försvinner. Den högre makten är en personlig gud och uppfattas individuellt av varje 
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deltagare. I boken (Anonyma Alkoholister, 2003) anges att alkoholism är en sjukdom, en 

mental besatthet. Vidare antas i boken att varje person måste nå sin personliga botten innan de 

är redo att tillfriskna.  

3.5 Anonymitet och Konfidentialitet  

Alla intervjupersoner har utlovats anonymitet. Intervjupersonerna blev innan intervjun 

informerade om konfidentialitet dvs. att det de sagt inte kommer att föras vidare på ett sådant 

sätt att deras identitet avslöjas eller skadas (sociologen Jan Trost, 2005: 41).  

 

3.6 Tillvägagångssätt 

Till en början kontaktades åtta stycken f.d. missbrukare som kommit ut i arbetslivet och som 

har de kriterier jag tidigare beskrivit. Första kontakten skedde via telefon eller email. 

Intervjupersonerna fick då frågan om ett informationsbrev om uppsatsen kunde skickas till 

dem. De jag inte hade telefonnummer till kontaktade jag via email och skickade där 

informationsbrev. Se bilaga 1. Intervjuerna inleddes med en fråga där personerna fick berätta 

om sin resa från missbruk till arbete. Intervjuerna ägde rum på deras kontor, i deras hem, på 

mina föräldrars kontor och i mitt hem. Jag gav förslag på olika platser, grupprum på skolan, 

hemmet och kontor och deltagarna fick välja själv. Med mig till första intervjun hade jag en 

intervjuguide med tema. Jag upptäckte att jag i kommande intervjuer skulle behöva fler 

förberedda frågor. Till de återstående sju intervjuerna användes i förväg planerade frågor, som 

fungerade som ett stöd till mig. Se bilaga 2. Frågorna var arrangerade i en särskild ordning för 

strukturens skull men följdes inte alltid. Ibland fyllde intervjupersonerna i mycket i första 

frågan och ibland kom sidospår upp. En checklista på bakgrund inom fenomenet fanns med 

vid intervjuerna som stöd (kulturgeografen Mike Crang & geografen Ian Cook, 2007: 66). 

Checklistan beskriver t.ex. olika bidrag för arbetslösa. Se bilaga 3. Innan intervjuerna började 

fick intervjupersonerna ge sitt samtycke till att intervjun spelades in. Intervjuerna har 

transkriberats från ljud på bandinspelning till text i pappersform. Jag vill vara trogen 

intervjupersonernas utsagor och inte representera dem genom egna grova sammanfattningar. 

Materialet blir genom bandinspelning mer tillförlitligt och ger möjlighet för större öppenhet 

(sociolog: Katarina Jacobsson, 2008: 172-173).  

När materialet var transkriberat markerades partier som behandlade följande tema:  

● Hur hjälpen har upplevts 

● Vilken typ av hjälp 

● Brister på vägen 
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● Hur rollbytet beskrivs 

 

Dessa fyra teman återkom i alla intervjuer. Jag bestämde mig för att använda teorin om 

exitprocessen och Goffmans teori om stigma. Alla intervjuer arbetades igenom en gång till för 

att markera exitprocessens olika faser och uttalande som relaterade till stigma. Därefter 

bearbetades och analyserades materialet i relation till valda teorier. Brister på vägen till 

arbetet var inte huvudsyftet med min uppsats men intervjupersonerna återkom ständigt till 

detta.  

 

I exitprocessen fokuseras det på den sista fasen att bygga nytt. Uppsatsens syfte är att beskriva 

vägen till det nya. Vägen ur missbruk är inte centralt utan f.d. missbrukares inträde på 

arbetsmarknaden är det centrala i uppsatsen. Varje delfas i fas fyra kommer att följa med citat 

och diskussion. För läsbarhetens skull återges beskrivelsen av varje delfas innan diskussion, 

trots att det finns längre upp i avsnittet om teoretisk utgångspunkt. I analysen utesluts fas ett 

och två. Fas tre är med ytterst lite. Uppsatsen fokuserar inte på de faserna utan på  fas fyra då 

personerna bygger nytt. Fas fyra diskuteras med fokus på att träda in i en ny roll, lämna den 

gamla rollen och samtidigt träda ut på arbetsmarknaden.  

 

4. Teoretisk utgångspunkt  

Ebaugh har utvecklat exitprocessen som beskriver de olika faser en person går igenom när 

han/ hon träder ur en roll. Det finns ett par nackdelar med Ebaughs teori som presenteras 

längre ner. Goffman har skrivit om stigma och hans teori används i analysen i samspel med 

Ebaughs teori. Goffmans vinkel av stigma är bristande på ett par punkter som tas upp utifrån 

kritikers syn på framställningen av stigma.  

 

4.1 Ebaugh- exitprocessen: 

Ebaugh beskriver exitprocessen som att lämna en roll som är central för ens självidentitet och 

att skapa en identitet i en ny roll där ex-rollen finns med. Det som karaktäriserar ett ”ex” är att 

det finns spår eller rester av den gamla rollen i den nya identiteten. Ett ex måste ständigt möta 

omgivningens reaktioner på att man tidigare haft en annan roll. Ebaugh beskriver processen 

utifrån fyra faser (Ebaugh, 1988). 
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Fas 1: Första tvivlen 

Personen är missnöjd med sin roll och ifrågasätter den. Personen omtolkar omgivningen och 

upplever ett uppvaknande i att saker och ting inte är som de verkat vara (ibid: 41). 

Organisationsförändringar, arbetsutbrändhet, besvikelser och drastiska förändringar i 

relationer och speciella händelser skapar tvivel på rollen (ibid: 43-69). Får en person i första 

fasen empati, stöd, uppmuntran och råd kan personen få kraft att söka efter alternativ till 

rollen.  

 

Fas 2: Söka efter alternativ 

Personen söker efter alternativ till sin roll (ibid: 87). Personen jämför sin roll, väger för och 

nackdelar med andra roller och gör listor över möjliga alternativ till rollen (ibid: 88). När en 

person går igenom denna fas är det viktigt med bekräftelse och sympati från andra (ibid: 100).  

 

Fas 3: Vändpunkter 

Efter att personen har vägt valmöjligheter mot varandra och försökt identifiera sig med nya 

grupper kommer det definitiva beslutet att träda ur rollen. Beslutet ger sig ofta till känna för 

andra (ibid: 123). Ebaugh beskriver fem stycken varianter av vändpunkter (ibid: 125-134).  

1. Speciella händelser: Kan vara signifikanta, de utmärker sig, t.ex. dödsfall i familjen.  

Eller så kan det vara symboliska händelser som inte utmärker sig men som betyder 

mycket för personen, t.ex. ett uppvaknande (ibid: 125).  

2. Det sista strået: Personen orkar inte mer efter en rad med nedrivande händelser blir en 

slutlig händelse “det sista strået” (ibid: 128). 

3. Tidsrelaterade faktorer: Åldern spelar en roll i vändpunkten. Känslan av att alltid vara 

fast i rollen, t.ex. en narkoman som vaknar upp vid 60 års ålder och inser att det inte 

höll att bara droga tills han/ hon var 20 år. Personen upplever då en vändpunkt där det 

är dags att sluta eftersom åren bara tickar iväg (ibid: 129-130).  

4. Ursäkter: Personen får en ursäkt för att träda ur rollen och kan på så sätt acceptera en 

vändpunkt (ibid: 130-131). T.ex. en kvinna blir gravid och bestämmer sig för att sluta 

missbruka och hitta ett nytt sätt att leva.  

5. Antingen eller situationer: Precis som det låter om en person inte träder ur en roll så 

kommer det konsekvenser. Ebaugh beskriver hur människor varit nära att förlora sina 

arbeten pga. alkoholism och då stått i valet att antingen blir jag arbetslös eller så gör 

jag något åt mitt problem (ibid: 135). 
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Fas 4: Bygga nytt 

Ebaugh beskriver denna process genom sex faser som handlar om att förändra sitt liv och 

bygga upp något nytt (ibid: 149-180).  

1. Presentation av sig själv: Skickar ut ledtrådar till omgivningen om att en förändring 

har skett. Samt om att de vill bli behandlade annorlunda än förut. Det kan vara svårt 

att skicka ut rätt signaler till omgivningen då personen ännu inte hunnit lära sig alla 

koder (ibid: 150). Andra fångar upp ledtrådarna och svarar på det (ibid: 155). 

2. Sociala relationer: Ett av de viktigaste stegen i att bli ett ”ex” är att få stöd och 

bekräftelse av närastående personer så att personen upplever acceptans av sin nya roll 

(ibid: 155). Ebaugh beskriver hur f.d. alkoholister och prostituerade gömmer sin gamla 

roll för att bli accepterade i sin nya miljö och för att människor ofta tar avstånd om de 

berättar om sin gamla roll (ibid: 157).  

3. Intimitet: Handlar om svårigheter med att hantera intima relationer, t.ex. f.d. nunnors 

berättelser om hur de hade problem med att skapa en fungerande sexuell relation till 

sin partner (ibid: 163-164).  

4. Byta vänskapligt nätverk: Att byta roll innebär oftast att byta vänskapligt nätverk. Den 

mest dramatiska förändringen av byte av nätverk är troligtvis alkoholisten som går 

från drickande vänner till icke drickande vänner, t.ex. genom tolvstegsprogram (ibid: 

168).  

5. Förhållningssätt till gruppmedlemmar och andra ”ex”: Många av de som personen 

delat en roll med är fortfarande kvar i den gamla rollen (ibid: 169).  Samtidig ska 

personen hantera att dela en ny roll med människor som också har lämnat den tidigare 

rollen t.ex. genom tolvstegsprogram (ibid: 170).  

6. Roll “rester”: Personer bearbetar roll “rester” omedvetet och det kan medföra en 

längtan tillbaka till den gamla rollen (ibid: 173). T.ex. kan det ske genom drömmar 

(ibid: 179).  

 

Teorins empiriska material fokuserar inte på missbrukares rollutträdande. Ebaugh (ibid) har 

med alkoholister, prostituerade och före detta fångar. Fokus i Ebaughs (ibid) teori ligger på 

utträdet ur en gammal roll och inte inträdet i en ny roll. Medan min uppsats fokuserar på 

vägen till inträdet så det ligger mitt emellan inträde och utträde. Om en person träder ur en 
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roll så bör den träda in i en ny roll samtidigt eller i samband med utträdandet ur den gamla 

rollen.  

I fas fyra är där två delfaser som går samman, delfas fyra, byta vänskapligt nätverk och delfas 

fem, förhållningssätt till gruppmedlemmar och andra ”ex”. Att byta vänskapligt nätverk och 

förhålla sig till det, går hand i hand. Dessa delfaser hade inte behövt vara två olika. I fas fyra 

saknas beskrivning av att ta hjälp av samhället. När en person bygger något nytt kan den i ett 

flertal fall vända sig till olika instanser i samhället för att be om hjälp. Intervjupersonerna har 

använt samhällets olika insatser när de byggt något nytt. De har inte själv kunnat fylla alla 

luckor. I fas fyra beskrivs stöd från närastående men inte den konkreta hjälpen som ges när 

personer bygger något nytt. Ebaugh har gjort sina undersökningar i USA.  I Sverige ser 

samhällsstödet annorlunda ut. Med samhällsstöd menar jag bidrag för att kunna leva ett 

drägligt liv, behandling för att bli drogfri, terapi, arbetsrelaterade insatser etc.  

 

4.2 Goffman- Stigma 

En stigmatiserad person är en person som avviker från normstandarden i samhället (Goffman, 

2007: 145). Missbruk som stigma kallar Goffman ”fläckar på den personliga karaktären”, pga. 

missbruket så lägger personen till t.ex. en bristande hederlighet. Arbetslöshet kan ses som ett 

stigma då arbetslöshet avviker från normstandarden i samhället. Om en person inte är såsom det 

förväntas att personen ska vara i den grupp den är placerad i, så blir han/hon i andras ögon en 

stämplad människa (ibid: 14).  Den egna gruppen är den grupp som personer ofta känner 

tillhörighet till för att i den gruppen kan de dela med sig av sina erfarenheter och känna igen sig 

(ibid: 118-120). Den stigmatiserade personen utvecklar ibland misstänksamhet gentemot det som 

anses normalt. Att vara f.d. missbrukare innebär oftast att man inte ständigt visar sitt stigma utan 

kan välja om man vill dölja sitt stigma eller inte, med Goffmans terminologi är personerna då 

misskreditabla. Det skiljer sig från att vara misskrediterad. Då går det inte att välja att undanhålla 

sitt stigma. (ibid: 50-51). Goffman framhåller att stigma inte handlar om att en person enbart är 

stigmatiserad och andra enbart är normala. Personer kan bli av med stigma, få nya stigma och 

vara utan stigma, det kan variera beroende på var pesoner befinner sig i livet (ibid: 142-143). 

 

Goffmans teori om stigma kan ge en förståelse för hur intervjupersonernas kan ha upplevt sin 

position i samhället. Goffmans teori om stigma är bra som stöd i arbetet med analysen då stigma 

är ett centralt och återkommande begrepp på olika sätt. Det återkom i intervjuerna t.ex. när bidrag 

diskuterades som bara arbetslösa med en viss nedsatt funktion kan få. Samt när beskrivningar av 
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rädsla av att inte passa in och berättelser om hur intervjupersonerna försökt att skyla sitt stigma 

eller visa det helt öppet för sin nya arbetsgivare. 

 

Bruce G. Link från psykologiska institutet och Jo C. Phelan från sociologiska institutet har 

skrivet Conceptualizing Stigma, där de kritiserar framställningen av begreppet stigma. En 

betydande del av det som finns skrivet om stigma av såväl Goffman som av andra som 

inpirerats av Goffman, är skrivit på ett socialpsykologiskt sätt. De föreslår ett mer tydligt och 

sociologiskt perspektiv på stigma. Stigma har istället setts som något ”inom personen”, inte 

som en beteckning som andra tilldelar personen. Termen stigma lägger vår uppmärksamhet på 

något annat än termen diskriminering. Diskriminering fokuserar vår uppmärksamhet på 

bortstötning och uteslutning men det gör inte termen stigma  (Link & Phelan, 2001: 366). 

Istället tycker Phelan och Link att stigma ska beskrivas utifrån fyra sammanhängande 

komponenter. Den första urskiljer människor ifrån varandra t.ex. missbrukare och icke 

missbrukare. I den andra komponenten finns det uppfattningar i framträdande kulturer som 

märker personer till oönskade karaktärer, negativa stereotyper. I den tredje komponenten 

skiljer de på vi och dem. Märkta personer placeras i urskilda kategorier. I den sista 

komponenten har märkta personer låg status och diskrimineras vilket leder till ojämlikhet. 

Utöver detta så är stigmatisering beroende på tillgång till social, ekonomisk och politisk makt. 

Det är den typ av makt som tillåter identifikation av skillnader, konstruktionen av stereotyper, 

särskiljandet av märkta personer in i skilda grupper och det fulla utförandet av fördömande, 

bortstöttning, uteslutning och diskriminering (ibid: 367). 

 

Goffmans beskriver knapphändigt samhällets syn på stigma. T.ex. hur olika instanser 

behandlar personer som ges ett stigma av dessa instanser, som socialtjänst, vårdinrättningar 

och arbetsförmedling. Att diskutera och resonera kring hur en person genom att exempelvis få 

ett samhällsstöd, t.ex. ekonomiskt bidrag, blir hjälpt men samtidigt stämplad hade varit 

givande i Goffmans bok om stigma.  

 

5. Analys 

Analysen utgår från de insamlade materialet i samspel med Ebaughs exitprocess och 

Goffmans stigma. Till en början i analysen följer en kort diskussion om fas tre, därefter följer 

fas fyra ingående i samspel med stigma och till slut ligger avsnitt om samhällsstöd och brister, 
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då det inte täcks upp i Ebaughs teori. Paus i citaten skrivs med tre punkter. När skratt eller 

annat ljud finns med skrivs det inom parantes i citatet. 

 

5.1 Intervjupersonernas rollutträdande 

Efter att personen har vägt valmöjligheter mot varandra och försökt identifiera sig med nya 

grupper kommer det definitiva beslutet att träda ur rollen. Ebaugh (1988: 125-134) beskriver 

flera stycken varianter av vändpunkter. I mina intervjuer diskuterades inte dessa vändpunkter 

speciellt mycket men det fanns en intervjuperson som berättade om varför hon började arbeta.  

 

Ebaugh (ibid: 135) beskriver hur människor varit nära att förlora sina arbeten pga. alkoholism 

och då haft valet att antingen blir jag arbetslös eller så gör jag något åt mitt problem. 

I denna situation kom Mirinda när hon vaknade upp och insåg att om hon inte började arbeta 

så skulle hennes barn kanske ta efter henne och bli mästare på att få bidrag istället för att 

arbeta. Den bilden ville hon inte ge sina barn och det gjorde att hon nådde en punkt i sitt liv 

där hon kände att antingen börjar jag arbeta nu eller så ger jag mina barn en förebild som inte 

arbetar.  

Jag ville inte att mina barn skulle göra som jag, pumpa bidrag liksom, vad e de för förebild 

(intervju med Mirinda). Detta blev en vändpunkt för att komma ut i arbetslivet. För första 

gången förstod Mirinda varför hon borde arbeta trots att det inte blev mycket mer pengar över 

än om hon gick på bidrag.  

 

Ebaugh beskriver en fas där man ”börjar bygga nytt”. Denna process delar hon in i sex 

delfaser. Fasen handlar om att förändra sitt liv och bygga upp något nytt (ibid: 149-180).  

 

Delfas 1: Presentation av sig själv: Skickar ut ledtrådar till omgivningen om att förändring 

har skett. Skickar ut signaler om att de vill bli behandlade annorlunda än förut. Det kan vara 

svårt att skicka ut rätt signaler till omgivningen, då personen ännu inte hunnit lära sig alla 

koder (ibid: 150). Andra fångar upp ledtrådarna och svarar på de (ibid: 155).  

  

Från att vara en argsint anarkist ää som ingen jävel ska bestämma över till att plötsligt rätta 

sig in i ett led, asså att ta ansvar, vara trevlig och att inte kunna vråla och skrika ni kan dra 

åt helvete (intervju med Carina). 
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Rädslan för att inte passa in (intervju med Carina). I hennes situation var yrket nytt och rollen 

som f.d. missbrukare relativt ny vilket kan påverka rädslan hon hade, då alla nya koder inte 

var inlärda. Carina hade varit sjukpensionär i många år och aldrig planerat att gå tillbaka till 

arbetsmarknaden. Hennes väg dit var krokig och hon hade problem med att överhuvudtaget få 

till stånd att börja arbeta igen. Att hon var sjukpensionär var ett stigma i sig och att bli av med 

den formella sjukpensionen tog henne flera månader då ingen visste hur hon skulle gå 

tillväga. Sådana bakomliggande faktorer kan ha påverkat den rädsla hon kände när hon gick ut 

på arbetsmarknaden.  

 

Min socialsekreterare sa alltid till mig att jag var exemplet på att vilja själv. Jag hade redan 

motivationen (intervju med Desirée). Desirée sände ut signaler till sin socialsekreterare som 

hennes socialsekreterare tolkade som motivation och socialsekreteraren svarade med att ge 

Desirée den hjälp hon sökte. Hennes socialsekreterare hjälpte henne hela vägen från första 

dagen hon sökte hjälp tills det att hon fick sin anställning.  

 

 I början av min nykterhet skrek jag ut till alla att jag hade knarkat men att jag nu va nykter. 

Jag förstod inte det sociala samspelet, jag önskar att jag varit mer lågmäld i början, men jag 

fatta inte då (intervju med Gustav). 

 

När Gustav säger såhär beskriver han att när han började på sitt arbete hade han inte hunnit 

lära sig alla koder som hör till den nya rollen han har.  

 

Intervjupersonerna beskrev hur de har förhållit sig och hur de önskar att de hade förhållit sig 

utåt sett. Stigma visar sig i intervjupersonerna genom att de berättar hur de varit t.ex. en 

”argsint anarkist” och hur det gamla följt med in i det nya.  När Carina säger ”argsint 

anarkist” pratar hon om sig själv som stigmatiserad utifrån hur andra var. När hon berättar hur 

hon fick anpassa sig och vara vänlig mot andra så berättar hon hur de andra var och hur hon 

försökte bli en del av de andra, istället för att vara den som bar på ett stigma. Carina försökte 

passera. Passera är när en person försöker passa in och dölja sitt stigma, t.ex. att en 

missbrukare väljer att bära långärmat för att dölja sticksår från sprutor (Goffman, 2007: 80). 

 

Delfas 2: Sociala Relationer Ett av de viktigaste stegen i att bli ett ”ex” är att få stöd och 

bekräftelse av närstående personer så att personen upplever acceptans av sin nya roll (Ebaugh, 
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1988: 155). Ebaugh beskriver hur f.d. alkoholister och prostituerade gömmer sin gamla roll 

för att bli accepterade i sin nya miljö och för att människor ofta tar avstånd från dem om de 

berättar om sin gamla roll(ibid: 157).  

 

Alla intervjupersonerna pratar om stöd. Stödet beskrivs på olika sätt. Intervjupersonerna 

upplever att de har fått stöd från relationer, familj, släkt, vänner, bekanta, 

tolvstegsprogrammet, socialtjänst, arbetsförmedlingen, behandlingsvård och personer de mött 

på vägen. En del berättade om ”eldsjälar” då syftar de till personer som hjälpt dem utan att det 

varit yrkesmässigt tvungna. De har hjälpt till för att de verkligen velat hjälpa personerna till 

en förändring. Stödet uttrycktes enbart som något positivt och behövligt. Jag har absolut fått 

stöd från min familj, o sambo, o så, de har jag fått, o ää de har varit jätte viktigt (intervju med 

Alex). 

 

De stödjande sociala relationerna har funnits i den egna gruppen: de som är likasinnade och 

har liknande erfarenhet. Intervjupersonerna uttryckte den egna gruppen olika i olika 

tidsdiskussioner. När vi pratade om tiden på behandlingen så var oftast behandlingshemmet 

”ens egna” och senare blev tolvstegsprogrammet och andra mötesplatser för f.d. missbrukare 

”ens egna”. De andra var också stöttande och hjälpte intervjupersonerna på resan (Goffman, 

2007: 118-120). 

 

Äää så att jag har visst de fått stöd så men framförallt i gemenskapen (tolvstegsprogrammet, 

min rättelse) de e ju där jag hittat stöd för att där kunde folk känna igen sig o de flesta 

människorna runt om kan inte känna igen sig i de att de skulle va en rädsla (intervju med 

Carina). 

 

Hade jag inte fått stöd av familj o vänner hade ja mått kass men... stödet från AA (anonyma 

alkoholister, min rättelse) är de som gjort att ja klarat de (intervju med Gustav). 

 

Intervjupersonerna fann stöd i att möta rätt person vid rätt tidpunkt. Intervjupersonerna pratar 

om att de upplevt att de funnits personer som trott på dem. Att de fått hjälp när de minst anat 

de. De e som John Lennon sa, livet e vad som händer när man planerar något annat (intervju 

med Jakob).  
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Jag har nog haft den jävla turen att jag träffat äää rätt människor under hela min resa, bara 

så dododo… o de har vatt dö häftigt, o de e de ja tror de handlar om gäller liksom att träffa 

rätt människa vid rätt tillfälle (intervju med Kennet).  

 

En del har fått hjälp av olika instanser utan att de ens varit inskrivna under just den instansen. 

Såhär beskriver de detta: 

 

XX hette hon kommer jag ihåg o hon gav mig en otrolig hjälp. Efter ett par möten så äää la 

hon ett jobb i knäet på mig o sa sök detta de är något för dig o äää hon garantera mig även 

ett sånt här lönebidrag där arbetsförmedlingen går in o betalar 80 % av min lön.. ää jag 

sökte jobbet o fick de. Ooo har jobbat där sen 2008 (intervju med Alex). 

 

De var en oerhörd hjälp att hon som arbetsförmedlare på X hade en oerhörd tro på mig 

(intervju med Cristin). 

 

Vissa intervjupersonerna beskriver hur de relaterar till sin nya sociala omgivning genom att 

försöka passera, dvs. att de döljer sin tidigare diskrediterande identitet. 

 

Jag valde också nånstans att inte va helt öppen för min arbetsgivare med min problematik ...  

för att jag vill ha fler timmar o mer jobb o då kändes de inte jätte säljande att säga du 

förresten för två år sen tog jag heroin (intervju med Alex). 

 

Alex valde att inte berätta på sin första arbetsplats men han var nöjd med det beslutet: Jag 

kände att de va ganska skönt samtidigt att jag kunde få komma in på en arbetsplats o bli sedd 

som alla andra (intervju med Alex). 

 

När Alex sen fick sin fasta tjänst hade han lönebidrag och då säger han såhär: 

 

Det ska också nämnas att på min första intervju så berätta jag faktiskt att jag va f.d. 

alkoholist o sen när jag blev kallad igen, med min VD så berätta hon att en av 

huvudanledningar till att jag fick jobbet, va att jag just hade denna problematiken, asså att 

jag va narkoman o idag va nykter.. just för att dem tyckte de tydde på en otrolig styrka o 

karaktär o.. ää.. mm.. de såg det som en bra egenskap (intervju med Alex). 



 

 

21 

Alex bedömde alltså situationerna utefter vad han ansåg lämpligt på vartdera ställe att berätta. 

I första fallet valde han att inte berätta för att arbetsplatsen inte skulle ta avstånd från honom 

och inte ge honom några tider, såsom Ebaugh beskriver det, rädslan för att folk ska ta avstånd 

(Ebaugh, 1988: 157). I andra fallet berättade han. Varje situation kräver en bedömning. Även 

om Alex berättade på den senaste arbetsplatsen behöver inte det innebära att han sen är helt 

öppen med sitt stigma. Goffman (2007: 109) skriver att personer som är beredda att medge att 

de har ett stigma kan göra stora ansträngningar för att skyla omständigheterna kring stigmat så 

att stigmat inte blir för påtagligt. Det kan vara så att Alex var tvungen att berätta pga. 

lönebidraget och att arbetsgivaren såg det positivt men att Alex sedan väljer att inte prata om 

det mer och inte associera till det i arbetssituationer för att slippa vidare frågor osv. 

 

De e inte många som känner till mitt lönebidrag mm där... men ja har vatt tydlig med att ja 

inte dricker, så de har ja inte hymnat me, men ja folk har fördomar för de (intervju med 

Jakob). Jakob berättar senare i intervjun att han nu inte känner sig utanför men att folk lutar 

sig mot honom när det gäller jour och körningar, för att han alltid är nykter. Den sociala 

omgivningen kan således uppskatta den särskilda disciplin som dessa ”ex” måste underkasta 

sig. Jakob väljer här att berätta om sitt gamla liv på ett vis, att han inte dricker men samtidigt 

väljer han att inte berätta om sitt lönebidrag. 

 

Delfas 3: Intimitet: Denna delfas handlar om svårigheter med att hantera intima relationer, 

t.ex. f.d. nunnors berättelser om hur de hade problem med att skapa en fungerande sexuell 

relation till sin partner (Ebaugh, 1988: 163-164).  

Denna fas diskuteras inte i uppsatsen då den inte är relevant för syftet. 

 

Delfas 4: Byta vänskapligt nätverk: att byta roll innebär oftast att byta vänskapligt nätverk. 

Den mest dramatiska förändringen vid byte av nätverk är troligtvis alkoholisten som går från 

drickande vänner till icke drickande vänner, t.ex. genom tolvstegsprogram (ibid: 168).  

 

Alla intervjupersonerna har en gemensam nämnare för nätverk, tolvstegsprogrammet. I 

intervjuerna nämner de hur programmet hjälpt dem och att stödet därifrån har varit 

ovärderligt. Några utdrag ur detta är nämnda ovan av Gustav och Carina. I intervjun med 

Jakob framkommer det att tolvstegsprogrammet har haft en väsentlig betydelse.   
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Tolvstegsprogrammet har vatt fantastiskt, de e ju de som e lösningen... me 12 stegs 

programmet blir man mer ansvarsfull, talar om va ja tycker, tänker o känner, rakast 

kommunikation med högsta chefen, o de e inte alla som har de, o då har ju han lyssnat mycke 

på mig (intervju med Jakob).  

 

När det vänskapliga nätverket byts ut så byts den egna gruppen ut och en ny grupp hittas och 

görs om till den egna. I detta fall är det så att missbrukarna varit den egna gruppen, f.d. 

missbrukare blir den nya egna gruppen och missbrukare blir samtidigt en ”ex” roll som 

personerna tar avstånd ifrån. I en ny grupp såsom en arbetsplats behöver stigmat i vissa fall 

döljas. Som tidigare beskrivet valde Carina att försöka passa in istället för att göra som hon 

gjort förr. Gustav beskrev hur han bland sina nya arbetskollegor inte vågat berätta då de alla 

”festar hårt” eller ”helgknarkar”. Han är rädd för att hamna utanför. Samtidigt väljer han att 

inte följa med på fester för att han inte vill utsätta sig för frestelsen, att umgås med människor 

som tar droger. Han har ersatt sitt nätverk men på sin arbetsplats tvingas han att vara bland 

människor som ”helgknarkar”. Jag har inte sagt något till dem för alla har sina problem, 

antingen helgknarkar de eller super de hårt... äää jag vill ju inte hamna utanför va fan bättre 

o inte säga nått (intervju med Gustav). 

 

Delfas 5: Förhållningssätt till gruppmedlemmar och andra ”ex”: många av de som personen 

delat en roll med är fortfarande kvar i den gamla rollen (ibid: 169).  Samtidigt ska personen 

hantera att dela en ny roll med människor som också har lämnat den tidigare rollen t.ex. 

genom tolvstegsprogram (ibid: 170).  

 

Det händer att jag öppnar dörrar o där e dom som gått på möte.. o ää.. men ää, hrm, jag 

bestämde mig för att nu har jag gått ut på min arbetsplats med vem jag är, just för att de inte 

ska skapas, att mina kollegor inte ska få höra av en klient, du vet att hon e alkad va (intervju 

med Mirinda). 

 

Mirinda upplevde att hon inte hade något val. Hon var rädd för att informationen om hennes 

tidigare roll skulle nå kollegorna av någon annan än henne själv. Reaktionerna från kollegorna 

kunde då ha blivit att de känt sig svikna eller lurade. Pga. sitt arbete lever Mirinda med båda 

världarna. Hon arbetar med den gruppen hon har tillhört och förhåller sig dagligen till den 

gamla rollen. Den rollen hon nu bär är en roll som hon tidigare sett ifrån ett annat perspektiv.  
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Pratar man om i behandlingen masker o roller… dom bitarna… hela behandlingen går ut på 

att lära känna sig själv o fungera med andra människor så jag va ganska väl rustad för de 

ändå (intervju med Alex). 

 

För Alex har behandlingen har fungerat som en förberedelse inför att förhålla sig till olika 

grupper genom att lära känna sig själv.  

 

Delfas 6: ”Rollrester”: Personer bearbetar ”rollrester” omedvetet och det kan medföra en 

längtan tillbaka till den gamla rollen (ibid: 173). T.ex. kan det ske genom drömmar (ibid: 

179).  

 

Mirindas beskrivning av att ha känt sig som en ”bluff” i två år kan vara en del av en rollrest: 

 

De e egentligen först nu när jag jobbat där i två år som jag kan känna, asså hela tiden har 

jag gått runt med en känsla av att, fan de kommer snart komma på vilken jävla bluff jag är, 

jag är inte bra… o jag vet ju att jag är skit bra på mitt jobb med både personal o klienterna, 

att de e först nu jag kan slappna av, asså jag e bra på de jag gör liksom, o de har asså tatt två 

år…. O de säger en hel del om oss så att säga, kvinnor som har levt som jag gjort o som vill 

komma tillbaka, självkänslan tar en hel del, o de e bara en del av självkänslan (intervju med 

Mirinda). 

 

Hela tiden va ja ju då hela tiden hade jag ju med mig de här att få sparken, rätt va de e så går 

inte de här längre så de va ja igen rädslor dels för då min identitet men för att passa in vara 

normal, alltså rädslan för att inte passa in e liksom lika stor som att passa in (intervju med 

Carina). 

 

I citatet är det inget som säger att Carina längtade tillbaka men hon bar på rädslor för att inte 

passa in och för att passa in vilket hon inte behövde göra i missbruket då hon beskrev det som 

att hon ”sket i vilket”. Att hon bearbetade dessa känslor av rädslor kan ha varit ett sätt att 

hantera rester från den gamla rollen. 
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Ett annat tydligt citat på rollrester är när Gustav beskriver hur han drömde om att springa ifrån 

livet:  

 

Va fan, jag försökte så ofta vara en del av allt de nya men ibland kändes de så jävla fel, 

ibland drömde jag till och med om att jag rymde ifrån mitt liv och livet fick stanna kvar själv 

(skratt) helt jävla galet ju (intervju med Gustav). 

 

5.2 Samhällsstöd 

Alla intervjupersonerna har fått stöd av samhället på olika sätt. Alla nämner någon form av 

bidrag. Behandlingshem, arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassan har på olika 

sätt bidragit till att stöd och ersättning lämnats. Det bidrag som flest uppgett är lönebidrag: 

fem av åtta har fått lönebidrag. En del har fått mer samhällshjälp, en del mindre men det är 

något alla fått och därför bör det nämnas. Kennet berättar hur en skola fungerade som stöd för 

honom då han behövde lugnare tempo. Jag gick på en skola med lugnare tempo, första dagen 

sa de till mig att klarar du inte av de så res dig upp o gå... men gör det tyst (intervju med 

Kennet). Jakob fick genom behandlingshemmet en arbetsförmedlare som besökte honom på 

plats. Det visade sig senare att arbetsförmedlaren blev hans ingång till arbete. Träffade en 

arbetsförmedlare på behandlingshemmet, en gång i veckan, han hjälpte mig, behövde inte 

göra nånting överhuvudtaget (intervju med Jakob). Desirée tyckte att socialtjänsten stöttade 

henne genom att ge henne de resurser som hon behövde för att komma ut på 

arbetsmarknaden. Stöd från soc sekreterare många möten, mycket stöd. Satsa på mig.. fick de 

ja behövde (intervju med Desirée). Alex har haft nytta av sitt lönebidrag och det har hjälpt 

honom ut i arbetslivet. Jag hade aldrig fått anställningen från första början om jag inte fått 

lönebidraget de va ett krav att de arbetssökande som sökte tjänsten skulle ha ett sånt 

lönebidrag (intervju med Alex). Alex är nöjd med sitt bidrag och tycker att det är tryggt i 

början av anställningen om något händer, för då får han ta med sig bidraget till en annan 

arbetsgivare. De känns tryggt att ha den förmånen i bakfickan o känna att om något händer, 

förlorar jobbet av en eller annan anledning så är de tryggt för lönebidraget är inte knytet till 

en arbetsgivare (intervju med Alex). 

Dessa citat beskriver hur intervjupersonerna genom olika stöd som finns i det svenska 

samhället fått hjälp till att komma ut i arbetslivet.  

 

När jag frågade Alex om det var något han hade att tillägga sa han såhär: 
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Vägen till arbete för mig- började med nykterheten, de va liksom första steget mot ett arbete, 

asså faktiskt, utan min nykterhet hade jag aldrig kunnat få ett arbete. Steg två va ää att bli 

avkriminaliserad, o de blev vi i behandlingen, vi hade sån krimvecka, prata o masker o sånt.. 

de va egentligen steg två, hade jag aldrig avkriminaliserats hade jag aldrig velat skaffa 

arbete o steg tre i utslussen där jag erbjöds hjälp (intervju med Alex). 

 

Detta tyder på att det finns ett helhetsperspektiv i synen på varför personerna kommit ut på 

arbetsmarknaden. Det handlar inte enbart om lönebidraget utan grunden bottnar i beslutet och 

hjälpen att lämna de gamla vännerna, vanorna och livet och att ta sig an sin nya roll som icke 

missbrukare.  

 

5.3 Brister i samhällsstödet 

Två intervjupersoner upplever brister i processen att bli av med sin sjukpension och att 

överhuvudtaget få lov att komma ut på arbetsmarknaden. De skickades runt i flera månader 

innan någonting hände. De va ingen som visste, jag blev rundskickad flera månader, de va fan 

helt sjukt (intervju med Carina). 

 

Jakob var missnöjd med sitt behandlingshem De va ett skit behandlingshem, dysfunktionellt… 

me folk som inte visste vad de gjorde (intervju med Jakob). Senare i intervjun berättade Jakob 

att behandlingshemmet lagdes ner strax efter att han varit där. 

 

Alex saknade att de instanser han varit i kontakt med ringde och stämde av efter ett tag på 

arbetsplatsen, en uppföljande verksamhet. Borde stämt av efter 3,6 mån, hur funkar de, hur 

mår du, e de nått vi kan göra, utan de e lite så har du fått lönebidraget o blir utsparkad till ett 

arbete så är du ute ur systemet (intervju med Alex). 

 

Han säger att samtliga som han varit i kontakt med inte har haft någon uppföljning. Ingen har 

kommit med kreativa förslag och ingen har frågat honom vad han vill.  

 

Samtliga som jag varit i kontakt med allt från socialtjänsten, till utsluss, till 

arbetsförmedlingen, saknas uppföljning. O saknas ää kreativa förslag, liksom inte en enda 

gång har någon kommit med kreativa förslag, ingen har frågat mig var vill du.. var vill du va 
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om ää ett år, var vill du va om fem år, de e ingen som har hjälpt mig med de delmålen, de har 

jag själv fått sätta upp, jag har själv fått sätta upp delmål o hitta vägar dit (intervju med 

Alex). 

 

Alex saknade struktur. De skulle vatt bättre struktur (intervju med Alex). Hans önskemål är 

att det skulle ha funnits en kontaktperson från början till slut som strukturerar upp och följer 

med hela vägen. Han säger att det är viktigt att den personen inte har någon övervakande roll. 

En annan grej som hade vatt häftig att haft hade vatt om man hade nån slags kontaktperson 

som inte har den här övervakande storebrors polis auktoriteten (intervju med Alex). 

 

De va ingen som satte sig ner o förklara såhär söker du ett jobb, såhär skriver du in dig på af, 

äää följ med här så går vi ner till af o skriver in dig eller såhär gör du ett cv, de fanns inte 

dem praktiska kunskaperna utan allting liksom vilade på din egen kunskap, igen att ta tag i 

dem bitarna (intervju med Gustav). 

 

6. Sammanfattning 

Intervjupersonernas upplevelser av att gå från missbrukare till f.d. missbrukare och samtidigt 

försöka komma ut i arbetslivet kan beskrivas med hjälp av Ebaughs fas fyra: bygga nytt. 

Teorin är inte helt skapad för att analysera mitt empiriska material men den tillsammans med 

det empiriska materialet visar på hur det kan vara att träda ur en roll. Stigma har i analysen 

fungerat som ett förklarande begrepp i beskrivningen av intervjupersonernas upplevelser.  

 

Blomqvist (1999: 214) skriver i sin rapport: Inte bara behandling: vägar ut ur 

alkoholmissbruket att hjälpen personerna får bör utgå ifrån deras syn på situationen och deras 

förutsättningar. Efter att gått igenom materialet kan det vara så att insatserna grundats på 

intervjupersonernas förutsättningar eftersom ingen intervjuperson har genomgått en likadan 

resa som någon annan intervjuperson. Detta kan knytas samman med Leshners syn på en 

effektiv behandling, att den är skräddarsydd och att behandling är med på flera plan i en 

persons liv (Leshner, 1999: 1315).  

 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de har en vilja att vara självförsörjande och drogfria. 

Alla intervjupersonernas vägar har varit individuella och kan inte generaliseras. Min 
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uppfattning av personernas mål är att de vill leva ett bra drogfritt liv och att arbete är en del av 

det.  

 

När samhällets olika insatser hjälper individer så bekräftar det emellertid också deras stigma. 

Den stämpel de haft bekräftas av de olika hjälpinsatser de får. Ett flertal av de bidrag och den 

hjälp de fått upplevs avgörande och behövligt när de strävat mot arbete. Tidigare i analysen 

beskrivs hur Jakob valde att inte berätta för sina kollegor om sitt lönebidrag, det kan vara ett 

sätt för honom att dölja sitt stigma. Samtidigt såg han lönebidraget som en förmån för att 

komma ut i arbetslivet. Utifrån detta tolkar jag det som att bidrag är bra men det kan placera 

och bekräfta stigma på inidivderna. 

 

Stödet och hjälpen personerna fick kom från olika håll. Partner, familj, vänner, släkt, bekanta, 

tolvstegsprogrammet, arbetsgivare, socialtjänsten, behandlingsvården, arbetsförmedlingen, 

”eldsjälar” och kriminalvården. Det som återkom som en hjälp var arbetsförmedlingens 

lönebidrag som fem av åtta hade väldigt stor nytta av och som hjälpte dem att komma ut i 

arbetslivet. 

 

Det finns ingen samstämmighet i materialet om hur hjälpen har upplevts, det har varit 

individuellt. Intervjupersonerna ger uttryck för att den hjälp de fått fungerat som ett 

komplement när personernas egna nätverk, ekonomi eller kunskap inte räckt till. Insatserna 

kompletterar personernas egna resurser. 

 

Det råder samstämmighet om att den hjälp de fått upplevs positiv. Alla intervjupersoner 

berömde hjälpen de fått. Ett par pratade om brister men det var övervägande positiva 

upplevelser. Vänner, socialsekreterare, arbetsförmedling och ”eldsjälar” hjälpte i vissa fall till 

att knyta betydelsefulla kontakter för personerna så att de kunde komma ut i arbetslivet. 

 

Ett par intervjupersoner var samstämmiga om att de kände rädslor när de kom ut på 

arbetsmarknaden. De kände sig rädda för att inte passa in och att de skulle avslöjas som en 

bluff.  

 

Ett par intervjupersoner upplevde att de blev lämnade när de fick anställning och upplevde att 

de velat ha stöd med att hantera första tiden på arbetsplatsen. En av intervjupersonerna 
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beskrev att hon inte förstod varför hon skulle börja arbeta när bidragen gav henne lika 

mycket. När hon sen var mottaglig för arbete så förstod hon varför hon borde arbeta och 

började då arbeta. Hon uttryckte att det hade varit bra om de i behandlingen lagt mer energi på 

att få henne att förstå innebörden av att vara en del av samhället i förhållande till arbete. Två 

intervjupersoner upplevde svårigheter med att häva sin sjukpension. De upplevde sig kapabla 

till att börja arbeta men sjukpensionen hindrade dem i flera månader. Klarhet i hur 

sjukpenning tas bort underlättar för personerna att komma ut i arbetslivet. 

 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de fått hjälp av tolvstegsprogrammet. I intervjuerna 

uttrycker de detta på olika sätt. Min uppfattning utefter intervjupersonernas berättelser om hur 

de fått hjälp av tolvstegsprogrammet är att de knytit kontakter, byggt upp ett nytt nätverk och i 

det vardagliga livet fått stöd ifrån likasinnade.  
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Bilaga 1 

 

  

Hej  

Jag skriver min C uppsats i sociologi. Syftet med min undersökning är att fånga hur 

människor som har haft ett missbruk upplever processen ut i arbetslivet. Jag ska intervjua 

människor som suttit på behandlingshem, blivit nyktra/drogfria och har kommit ut i 

arbetslivet.  

Det som är viktigt för mina avgränsningar är att intervjupersonerna: 

● varit på behandlingshem som inte gett medicinska substitut för droger t.ex. subutex 

● varit arbetslösa under tiden 

● nu kommit ut i arbetslivet 

Stämmer detta in på dig skulle jag gärna vilja intervjua dig. Intervjuerna kommer att ske 

enskilt. Under intervjun vill jag gärna använda mig av bandspelare så att inget som sägs 

missuppfattas och för att en bandinspelning skulle underlätta mitt arbete. Jag är den enda som 

kommer att arbeta med det inspelade materialet. I uppsatsen är du garanterad anonymitet och 

den inspelade intervjun kommer att raderas. Jag kommer att vara den enda som har tillgång 

till allt material som kan avslöja din identitet. Ingenting som kan avslöja din identitet kommer 

att uttryckas i uppsatsen. 

 

Tack på förhand 

Med vänlig hälsning: Sara Håkansson telefonnummer XX, mailadress XX 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Inledningsvis: 

Berätta om din resa från missbruk, arbetslöshet och ut i arbetslivet 

 

Tema 1. 

Har du fått hjälp, isåfall: Var har du fått hjälp ifrån 

Har du inte fått hjälp: Hur kom du hit? 

Hur har resans gång varit? 

 

Tema 2. 

Vilken hjälp har du fått? 

Vilket stöd fick du? 

Vilka hinder/ motgångar stötte du på? 

 

 

Tema 3. 

Hur har du upplevt hjälpen 

Hur upplevde du lönebidraget (eller vad de är) som stöd? 

Saknades något? 

Hur var de att börja arbeta? 

 

 

Avslutning 

Om vi sätter in en annan person i din resa och du får gå in och styra, skulle något sett 

annorlunda ut, isåfall hur? 

Är de något du vill tillägga? 

 

Nyckelord: 

Varför, berätta mer, har jag förstått det rätt, vad menar du 
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Bilaga 3 
 

Checklista inom fenomenet: 

 

● Lönebidrag: Syftet är att genom at ge en viss % av lönen till arbetsgivaren öka 

funktionshindrades anställningsbarhet 

(http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3e6f628912085e3b16880001592/ura

06_3.pdf) 

 

● OSA, offentligt skyddad anställning: en offentlig arbetsgivare eller Samhall kan få 

en del av den anställdes lön om arbetsgivaren anordnar skyddat arbete för arbetslösa 

med socialmedicinskt funktionshinder, arbetslösa som är berättigade till insatser enligt 

lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) eller arbetslösa med psykiskt 

funktionshinder. Meningen med att ge denna insats är att den anställde ska få 

rehabiliterande inslag under anställningen. Som i sin tur stärker personens möjligheter 

att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden 

(http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3e6f628912085e3b16880001592/ura

06_3.pdf).  

 

● SIUS, särskilt introduktionsstöd är ett stöd som ges till arbetssökande med 

funktionshinder. Sius innebär att en särksild stödperson finns, en konsulent som ger 

extra stöd åt personen i inledningsfasen av en anställning eller praktik 

(http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3e6f628912085e3b16880001592/ura

06_3.pdf). 

  

● Krami är ett samarbete mellan kriminalvården, kommunen och arbetsförmedlingen. 

Krami är till för personer som varit i kontakt med kriminalvården. Kvinnor får tillträde 

till krami även om kriminalvården inte varit iblandad (http://www.kramimoa.se/).  

 

● Trygghetsanställning: Personer med nedsatt arbetsförmåga eller behov av stöd i 

anställning ska ges möjlighet till arbete över hela arbetsmarknaden 

(http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3e6f628912085e3b16880001592/ura

06_3.pdf).  
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● Utvecklingsanställning: ger en person med nedsatt arbetsförmåga som står lång ifrån 

arbetsmarknaden möjlighet att öka sin arbetsförmåga och anställningsbarhet genom 

kombinerade insatser 

(http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3e6f628912085e3b16880001592/ura

06_3.pdf). 
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