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ABSTRACT

Author: Magnus Persson
Title: ”...like hitting yourself with a hammer” – A qualitative study of four former drug addict´s 
ways into- and ways out of addiction [translated title]
Supervisor: Staffan Blomberg
Assessor: Anders Östling

The purpose of this study was to describe and understand four former drug addict´s own 
experiences of developing an addiction and their ways towards abstinence from drugs. The three 
main questions I wanted to have answered were:
How did the former addicts end up in an advanced addiction?
What processes underlie the former addict´s steps towards abstinence from drugs?
How have the former addicts successfully managed to change their self-image? 
Four interviews were carried out with four former advanced drug addicts. The conclusion I made 
from the study is that the process of becoming an advanced drug addict can be attributed to being 
labeled as a deviant in other people´s eyes which leads to a negative self-image. I also found that 
there were three different turning-points when the former drug addicts started leaving their life with 
drugs. Lastly I found that the former drug addicts managed to leave their life with drugs only when 
they changed their conception of themselves as being deviants into a conception of themselves as 
being normal and valuable persons. 

Key words: labelling theory, deviant behaviour, drugs, addiction, abstinence from drugs
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Förord
Först vill jag tacka min handledare Staffan Blomberg för råd och stöd i uppsatsskrivandet.

Tack även Cecilia, Elin och Jonas för att ni kommit med idéer och därmed hjälpt mig att gå vidare i 

mitt arbete.

Ett jättestort tack till min fru Johanna som stöttat mig på alla sätt, både före och under arbetets 

framväxt.

Ett sista, men även största, tack till mina intervjupersoner. Utan er och era berättelser hade denna 

uppsats aldrig kommit till.   

Magnus Persson
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1. INLEDNING

Personlig bakgrund
Jag har under många år funderat på hur det kommer sig att några av mina närmaste vänner blivit 

tunga missbrukare. Jag har levt med att de i perioder funnits i periferin av mitt liv då de varit som 

längst in i missbruket men även i perioder att de funnits nära mig då deras missbruk varit under 

bättre kontroll och de kanske varit drogfria en period. På senare år har jag haft glädjen att fundera 

på andra saker i samband med deras missbruk, nämligen varför de har slutat. 

För ett halvår sedan började tankarna gro på att jag kanske skulle skriva min uppsats om detta 

ämne; varför började mina vänner missbruka och vad fick mina vänner att söka sig till ett drogfritt 

liv? Oron över deras tillvaro som omvandlats till glädje över att de finns nära mig igen födde idén 

till att gå djupare in i ämnet – både på en känslomässig och teoretisk nivå. 

Problemformulering
Droganvändningen ökar i Sverige och med den de problem som följer efter. Enligt en undersökning 

av Lalander (Beijer et al., 2005, sid. 7) ökade andelen män som prövat narkotika mellan 16-24 år 

från 7% 1994 till 20% 2003. Motsvarande andel för kvinnor var från 2% 1994 till 14% 2003. 

I Sverige har antalet lagföringar av olika narkotikabrott ökat med 110% under perioden år 2000 – 

2009 (Brottsförebyggande rådet, 2010, sid. 14). Ett lagföringsbeslut avser här ett fällande domslut i 

domstol, ett godkänt strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse utfärdat av åklagare. Antalet 

lagföringar har ökat från 13 400 stycken 2000 till 28 300 stycken 2009. Den största andelen av 

denna ökning rör brottstypen bruk av narkotika, det vill säga i missbrukarledet (Brottsförebyggande 

rådet, 2010).

Jag är intresserad av att belysa hur de före detta missbrukarna jag har intervjuat har kommit in i 

missbrukslivet och blivit en del av den ovan presenterade statistiken samt de erfarenheter de har av 

vägen ut; mot ett drogfritt liv. Vad kan de ständigt ökande lagföringsbesluten leda till för 

missbrukaren själv. Leder fängelsestraff eller att bli dömd till missbruksvård till att man slutar 

missbruka eller leder det till att man lär sig nya färdigheter av de äldre missbrukarna på fängelset? 
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I mitt sökande efter förklaringsmodeller har jag kommit i kontakt med stämplingsteori och i 

synnerhet Goldbergs (2010) avvikarkarriärmodell som kortfattat syftar till att förklara hur en 

person, av andra, pekas ut som avvikande vilket leder till att personen så småningom tillägnar sig 

denna bild som sin egen. 

Missbrukare av tunga droger som heroin och amfetamin lever ofta i en undanskymd och kriminell 

värld där vägen till ett normalt liv ofta kan ofta te sig lång och mödosam. Tyvärr är det heller inte 

ovanligt att missbruket leder till döden på ett eller annat sätt. Detta har varit den mest skrämmande 

tanke jag haft under dessa år av mina vänners missbruk. Fugelstad & Rajs (1998) tar upp att det inte 

bara är den fruktade överdosen som är ett reellt hot utan även bl.a följdsjukdomar, olyckor och 

mord. Thiblin (2006) nämner även självmord till följd av drogutlöst depression och  drogrelaterade 

trafikolyckor som möjliga följder. Trots alla svårigheter lyckas bevisligen många ta sig ur sitt 

missbruk och kan leva "ett normalt liv".

Många drogmissbrukare har ett flertal mer eller mindre lyckade behandlingar och perioder av 

drogfrihet bakom sig innan de lyckas uppnå en längre tids, eller livslång, drogfrihet. Vissa tar hjälp 

av just ett behandlingsprogram för att närma sig drogfriheten men som Carnwath & Smith (2002) 

tar upp i sin bok Heroin Century gäller detta inte alla. Författarna resonerar bland annat kring att 

samhället skall finnas där för missbrukaren och se till att det finns rena nålar och okontaminerade 

droger fram tills att de verkligen vill sluta med drogerna. I det läget skall samhället erbjuda all sorts 

hjälp; psykologisk, medicinsk och social. Paradoxen är att när många missbrukare är redo att ta 

emot denna hjälp är de inte längre i behov av den. De har kommit så långt i processen bort från 

drogerna att behandling inte längre behövs. Författarna hänvisar till en beroendespecialist som heter 

Griffith Edward som säger "All läkning är ´självläkning´där behandling som bäst kan uppfattas som 

ett skickligt sätt att stödja och befrämja en egen-motiverad förändring" [min översättning]

(Carnwath & Smith, 2002, sid. 177). Jag är intresserad av att undersöka hur denna process bort från 

drogerna har sett ut för mina intervjupersoner.
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Syfte
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå fyra före detta drogmissbrukares egna erfarenheter 

av att utveckla ett missbruk och deras vägar mot drogfrihet. 

Frågeställningar
• Hur hamnade de före detta missbrukarna i ett avancerat missbruk?

• Vilka processer ligger bakom de före detta missbrukarna steg mot drogfrihet?

• Hur har de före detta missbrukarna lyckats förändra sin självbild?

Metod och urval 
Utifrån syftet att att beskriva och förstå de före detta drogmissbrukares erfarenheter av att utveckla 

ett missbruk och deras vägar mot drogfrihet kommer jag här nedan att redogöra för och diskutera 

olika aspekter av den metod jag har valt att använda mig av. Jag redogör även för urvalsprocessen 

för mina intervjupersoner och för min förförståelse. En viktig del av metodavsnittet är den 

diskussion jag för om mitt förhållande till intervjupersonerna.

Val av metod
När man skall göra en undersökning är det viktigt att välja rätt verktyg för att få fram den typ av 

information man är ute efter. En kvantitativ studie ger stora penseldrag och visar förhoppningsvis på 

generella drag som kan utläsas av den data som samlas in. Eftersom det är missbrukarnas egna 

erfarenheter och personliga upplevelser som är detta arbetes fokus har jag istället valt att använda 

mig av en kvalitativ metod för datainsamling. Genom detta undersökningssätt kommer man lättare 

individerna i undersökningen in på livet (Holme & Solvang, 1997) och kan fördjupa snarare än 

bredda kunskapen. Tekniken bygger på att försöka uppnå närhet till, och förståelse för, det fenomen 

man vill undersöka (Holme & Solvang, 1997). 

  

Informationen har jag fått genom att genomföra intervjuer med fyra tidigare missbrukare. Att få 

spela in intervjuerna har inte varit ett problem då samtliga gav sin tillåtelse till detta. Fördelen med 

att spela in intervjuerna är enligt Repstad (2009) att man till fullo kan koncentrera sig på intervjun 

och på personen man intervjuar utan att behöva lägga kraft på att anteckna. Inspelning av 
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intervjuerna har gjorts på en modern mobiltelefon vilket har sina för- och nackdelar. Det positiva är 

enligt min uppfattning att mobiltelefonen finns i var mans ficka, eller på var mans soffbord som den 

gjort under intervjuerna, och därför är ett vardagligt och ohotande verktyg i intervjusituationen. 

Den negativa upplevelsen var när det plötsligt ringde i min telefon och intervjun kort fick avbrytas, 

men detta kan nog skyllas på uppsatsförfattarens, vid intervjutillfället, egen bristande tekniska 

förmåga. Intervjuerna har i enlighet med Repstads (2009) rekommendationer i samtliga fall hållits i 

intervjupersonernas hem för att omständigheterna och miljön runt omkring skall vara så 

avslappnande som möjligt.

För att genomföra intervjuerna har jag rest till mina intervjupersoners hemstäder – olika städer i 

södra Sverige. Mötena har inletts med lite fika som intervjupersonerna bjudit på då jag varit gäst i 

deras hem och ganska korta samtal om allt möjligt som man pratar om med sina vänner. Själva 

intervjuerna har snabbt kommit igång när jag har satt igång inspelningen på mobilen och sagt att 

"nu börjar vi".

Jag har inte behövt ägna mig åt kontaktskapande, förtroendeskapande eller någon långrandig 

precisering av vem jag är och varför jag vill göra dessa intervjuer. Tilliten som Holme & Solvang 

(1997) tar upp har funnits redan från början då intervjupersonerna känner sig lyssnade på och tagna 

på allvar som de experter de faktiskt är på sina egna upplevelser och erfarenheter.

Intervjuerna har hållts i formen av en tematiserad intervju där jag använt mig av en intervjuguide 

(bilaga 1) med ett antal olika temata snarare än en mängd konkreta frågor. Repstad (2009) betonar 

vikten av att försöka hålla intervjun så öppet som möjligt för att undvika att intervjuaren 

bombarderar intervjupersonen med frågor vilket lätt leder till passivitet hos intervjupersonen där 

svaren blir korthuggna. Under varje tema har jag haft vissa stödfrågor eller stödord för att se till att 

vissa frågor som jag tyckt är extra viktiga inte glöms bort eller missas under intervjuerna. Innehållet 

i intervjuguiden har inte följts från första till sista tema utan intervjuerna har pendlat från det ena 

temat till det andra. Frågor har omformulerats beroende på hur intervjun har flutit och jag tycker att 

intervjuerna har varit flexibla vilket Holme & Solvang (1997) rekommenderar. Dock kan jag tycka 

såhär i efterhand att jag som ovan intervjuare kunde varit hjälpt av att ha fler konkreta frågor för att 

säkerställa att jag verkligen fick med allt jag varit intresserad av och att jag haft fler följdfrågor 

kring just mina frågeställningar.
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Intervjuerna har varierat stort i tid; mellan 35 minuter till strax över två timmar. Den av 

intervjupersonerna jag redan tidigare visste var mycket ordrik fick därför en lång intervjutid medan 

min minst ordrika intervjuperson talade ganska kortfattat om sina erfarenheter. 

Samtliga fyra intervjuer har i efterhand transkriberats ord för ord för att det skall vara möjligt att få 

en god överblick över vad som faktiskt har sagts under alla timmars inspelning. Fördelen med detta 

enligt Repstad (2009) är att man får ett mycket nära förhållande till materialet. Eftersom jag 

överfört materialet i datafil till min dator har jag lätt kunnat arbeta med materialet genom att dra ner 

tempot på uppspelningen och nästan hinna med att skriva flygande medan jag lyssnat, utan att ta 

allför många pauser. Andra fördelar med att skriva ut ordagrant är att man direkt har ett översiktligt 

och genomarbetat material att hämta citat ur och se samband och skillnader mellan intervjuerna. 

Inte minst kan man enligt Repstad (2009) lära sig lite om hur man själv fungerar som intervjuare 

genom att lyssna på, och skriva av, inspelningarna.

Då intervjuerna har karaktären av retrospektiva intervjuer, alltså att de belyser händelser och 

situationer som ligger bakåt i tiden, ibland så länge som 30-40 år, finns det enligt Repstad (2009) en 

risk att en hel del skevheter och felkällor kan dyka upp. 

Förutom att folk glömmer händelser och inte minst känslor och åsikter från förr, är 
det huvudsakliga problemet vid retrospektiva intervjuer att människor återskapar 
eller minns det förgågna genom ett filter av tankar och tankesätt som de tillängnat 
sig långt senare. (Repstad, 2009, sid. 105). 

Detta är givetvis en faktor att räkna med i mina intervjuer men jag tycker att samtliga 

intervjupersoner lagt sig vinn om att försöka minnas hur de upplevde och kände där och då, när de 

befann sig i missbruket.

De frågor som ställts avseende framtid som framgår av Intervjuguide (bilaga 1) har inte bearbetats 

specifikt i materialet. Detta eftersom jag har ansett att intervjupersonerna redan tidigare i 

intervjuerna och på andra sätt har talat om framtiden. De har vid intervjutillfällena på ett sätt redan 

befunnit sig i framtiden, det vill säga: de är redan i situationen efter missbruket.
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Urval
Jag har valt att fokusera min undersökning på personer med ett tungt missbruk bakom sig enligt 

definitionen som redogörs för i kapitel 2.

Intervjupersonerna har haft olika huvuddroger och droganvändningen har varierat över tid. Samtliga 

har dock haft ett intravenöst missbruk av tunga droger som amfetamin och heroin och alla har varit 

föremål för samhällets vård genom att de genomfört olika behandlingar och har varit 

omhändertagna enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) eller LVU (Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga) eller har direkt hotats med att LVM varit nära förestående om inte 

en frivillig behandling påbörjas. De sitter därför förhoppningsvis inne med svar på de 

frågeställningar jag har och som uppsatsen har som ambition att besvara. 

Att välja rätt intervjupersoner kallar Repstad (2009) att hitta "den goda informanten". Denna person 

bör ha följande egenskaper:

• ha en roll som gör att personen jämt får sådan information man vill ha tag i,

• är samarbetsvillig och vill gärna berätta,

• har en god förmåga att berätta,

• besitter en viss opartiskhet i förhållande till miljön

Repstad (2009, sid. 61)

Sökandet efter personer som var villiga att delta i denna studie har inte varit slumpmässigt utan har 

grundat sig i min för-förståelse, mina för-teorier och mina förutfattade meningar jag haft om 

området när jag startade. Intervjupersonerna kan inte sägas tillhöra de "extrema" fall Holme & 

Solvang (1997, sid. 101) talar om för att få en så stor variationsbredd i urvalet som möjligt. De har 

snarare till tre fjärdedelar ganska likartade upplevelser, åtminstone på vissa nivåer, av att börja 

missbruka droger då de känner varandra och ofta umgåtts i samma gäng. Dessa tre är även i samma 

ålder. Intervjupersonerna är samtliga män eftersom jag inte känner några tidigare missbrukare som 

är kvinnor. Jag har hela tiden varit medveten om dessa likheter mellan intervjupersonerna och har 

heller inte haft ambitionen att få en så olik bild som möjligt utan snarare att få en personlig och 

fördjupad bild från olika individer.

Jag känner själv, som tidigare nämnts, intervjupersonerna privat. De tre som känner varandra känner 
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jag sedan barn- eller ungdomsåren. Den fjärde intervjupersonen känner jag sedan snart 15 år.

Risken med att intervjua personer som man känner är enligt Repstad (2009) att bekantskapen kan 

göra intervjupersonerna mer benägna att svara som de tror att intervjuaren vill att de ska svara, för 

att motsvara dennes förväntningar. Det finns även risker med lojalitetsband mot andra som kan 

ligga i vägen för att få helt uttömmande och sanningsenliga svar.

Det som är positivt med att jag känner personerna är att jag har haft lätt för att komma i kontakt 

med dem, både för att förhöra mig om de kunde tänka sig att ställa upp som intervjupersoner och 

för att boka in tider för intervjuer. Detta trots att det handlar om en grupp i samhället som kan vara 

svår att få kontakt med då de inte alltid skyltar med sin historia som missbrukare. Jag har haft deras 

direkttelefonnummer och har inte behövt använda mig av någon organisation eller intresseförening 

eller liknande för att kunna få kontakt utan det har bara varit att lyfta luren.

Eftersom vi känner varandra sedan tidigare har ett förtroende för mig som person funnits som har 

varit till hjälp. Alla dessa faktorer ser Repstad (2009) som positiva aspekter av bekantskapen med 

intervjupersonerna och han ser egentligen inga större skillnader mellan att göra intervjuer med, för 

författaren, kända eller okända personer.

Intervjupersonerna
En kort presentation av intervjupersonerna följer här. Namnen är fingerade för att undvika att de 

skall kunna identifieras. En mer omfattande presentation av intervjupersonerna, baserat på det 

empiriska materialet, sker i inledningen av kapitel 4.

Albin - Man 47 år - Helt drogfri sedan 19 år. Har egen bostad och arbete. Har genomgått en 

behandling i form av 12-stegsbehandling. Har en flickvän i en annan stad.

Benny - Man 35 år - Drogfri sedan ca 3 år, dricker sparsamt med alkohol. Har genomgått en 12-

stegsbehandling och en miljöterapeutisk behandling. Har egen bostad och arbete. Har flickvän.

Charlie - Man 34 år - Drogfri sedan ca 9 år, dricker mycket sparsamt med alkohol. Har aldrig 

genomgått någon konkret behandling. Har egen bostad och arbete. Är sambo.

Dennis - Man 33 år - Helt drogfri sedan ca ett år. Har genomgått flera 12-stegsbehandlingar, en 
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miljöterapeutisk behandling och en behandling som är kristet inriktad. Har eget boende genom 

kyrkan han är medlem i. Har flickvän.

Avgränsningar
För att få fram ny och relevant data tycker Repstad (2009) att informanterna bör vara maximalt 

olika i fråga om kön, ålder och position. Självfallet skall det dock finnas en gemensam nämnare så 

att frågeställningen blir relevant. Arbetets fokus har lagt vid de personer som kan sägas vara de som 

har haft tyngst missbruk och där missbruket har givit störst effekter på deras liv. Jag har valt att inte 

ta in personer som har "mildare" former av missbruk eftersom jag varit intresserad av att söka 

eventuella gemensamma nämnare hos de avancerade missbrukarna. Jag tror att det hade gjort svaren 

mer oöverskådliga och studien betydligt mer omfattande om inte undersökningsgruppen varit så 

pass homogen som den är. 

Förförståelse
Det går inte att komma undan att det finns en förförståelse i allt man skall undersöka. Utan 

förförståelsen hade det inte funnits ett intresse från första början att undersöka de erfarenheter mina 

intervjupersoner har. Men det gäller att vara medveten om att vi, som Thurén (1991, sid. 59) 

uttrycker det, "...socialiserats, inskolats i ett visst samhälle så att vi uppfattar verkligheten på ett sätt 

som överensstämmer med det samhällets kultur". Vi måste hela tiden utmana våra föreställningar 

om hur världen ser ut och hela tiden revidera dessa vilket han uttrycker som den hermeneutiska 

spiralen, ett uttryck lånat av Per-Johan Ödman.

I mitt eget fall har jag en förförståelse både om mina intervjupersoner som jag känt i flera år och om 

hur deras liv sett ut under den tid de missbrukat. Flera gånger i intervjuerna har jag blivit överraskad 

av ny information som jag tidigare inte känt till. Ibland har det rört sig om negativa upplevelser och 

missförhållanden som mina intervjupersoner inte delgett mig tidigare vilket varit snudd på 

chockartat. Då gäller det att snabbt försöka inkorporera den nya bilden av verkligheten från deras 

berättelser i min bild av hur deras liv sett ut för att skapa en större förståelse för deras liv som 

missbrukare. Det gäller också att inte sväva allt för långt bort från rollen som intervjuare och gå in i 

rollen som vän för då riskerar man att samtalet tar en ovetenskaplig vändning där det kan bli svårare 

att ställa de svåra frågorna.
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Etiska överväganden 
Att göra intervjuer med personer jag känner och som också i flera fall känner varandra ställer krav 

på att de är väl medvetna om vad det är de går med på genom att ställa upp som intervjupersoner. 

Detta refererar Repstad (2009, sid. 90) som etikregeln information. 

Intervjupersonerna har i tre fall av fyra en delvis gemensam historia av missbruk och av 

missbrukslivet. Både som vänner som tagit droger tillsammans och som konkurrenter i 

missbrukskretsen. Dessa tre känner till många aspekter av de andras liv som missbrukare; hur de 

försörjt sig, vilka de umgåtts med, vilka droger de tagit och mycket mer. Samtidigt vet de inte allt 

om varandra och varandras liv. Vissa saker vill man inte dela med sig av till andra eftersom man 

anser dem vara sin ensak eller för att man skäms, ångrar eller av tusen andra anledningar. Allt detta 

gör det som Repstad (2009) benämner konfidentialitet till ett inte helt lätt område för mig.

Jag har försökt att avidentifiera mina intervjupersoner genom att endast kalla dem vid ett kodnamn. 

Detta gör att den vanlige läsaren av uppsatsen inte kan utläsa vem som intervjuas och vem som 

säger vad men det finns en risk att en av intervjupersonerna känner igen en situation som en annan 

intervjuperson varit i och därför kan utläsa vem det avser. Detta är dessa tre personer medvetna om 

då de varit fullt införstådda med vilka övriga som kommer att intervjuas för arbetet.

För den fjärde intervjupersonen är konfidentialiteten inte ett lika stort problem då han inte känner de 

andra som ingår i studien särskilt väl. Han har några gånger träffat en av de andra personerna. 

Intervjupersonerna är även informerade att inspelningar och intervjuutskrifter endast skall användas 

som grundmaterial för detta arbete, inget annat. Detta är vad Repstad (2009) benämner nyttjande.

2. BAKGRUND
Under detta avsnitt kommer jag att ge en förklaring till centrala begrepp i uppsatsen och en kort 

sammanfattning av de behandlingsmetoder mina intervjupersoner har erfarenhet av och har 

beskrivit i sina intervjuer. Kapitlet avslutas med en presentation av intervjupersonerna baserat på de 

intervjuer som har genomförts.
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Centrala begrepp
För att få ett bättre grepp om vad som avses med missbruk, tungt missbruk och drogfrihet i detta 

arbete kommer följande parti att presentera de definitioner jag har använt mig av. Samtliga dessa 

begrepp är mer komplexa än man kan tro vid första anblick.

Missbruk
Att definiera vad som är missbruk är komplicerat då det finns en mängd olika sätt att definiera detta 

på. I Sverige är till exempel alkohol en socialt accepterad drog och anses därför både kunna brukas 

och missbrukas. Däremot ser man oftast, oavsett omfattning av användningen, allt illegalt 

användande av narkotika - alltså i icke-medicinskt syfte - som ett missbruk (Kristiansen 2000). 

Grunden till detta synsätt är att icke-medicinskt bruk av narkotika är förbjudet enligt svensk lag 

(SOU 2005:82).

Goldberg (2010) menar dock att det både är logiskt och möjligt att göra skillnad på bruk och 

missbruk även när det gäller illegala droger. Han anser att det är nödvändigt om man vill förstå 

fenomenet drogkonsumtion då det finns många olika anledningar till att konsumera droger.

Definitionen av missbruk preciseras och konkretiseras av Bergström:

Ordet missbruk används för att beteckna en vanemässigt överdriven konsumtion av 
alkohol, narkotika, psykofarmaka och annan medicin, mat, natur (där problem till 
följd av skadorna har uppstått i relation till omgivningen) [sic!] tobak och andra 
medel. Med överdriven menas att konsumtionen leder till skador av medicinsk, 
psykologisk eller social natur (där problem till följd av skadorna har uppstått i 
relation till omgivningen) (Bergström, 1996, sid. 10).

 

Tungt missbruk
Att definiera vad som är att betrakta som ett tungt missbruk visar sig vara en än svårare uppgift än 

att definiera vad som är ett mindre allvarligt missbruk. Det saknas en tydlig definition som alla 

berörda kan ställa sig bakom (SOU 2005:82). Man gör i Sverige ingen åtskillnad mellan lätta och 

tunga droger då detta skulle kunna ge intryck av att man anser att det är ofarligt att använda vissa 

droger som cannabis och alkohol (SOU 2005:82). Franck (2011) definierar på Internetmedicin.se 

tungt missbruk som "...antingen (så gott som) dagligt intag av narkotika eller om intravenöst intag 

har förekommit senaste året.". Jag har i uppsatsen valt att använda mig av denna definition av vad 

som är att klassa som ett tungt narkotikamissbruk vilket innebär att alla mina intervjupersoner är att 

klassa som tidigare tunga missbrukare.
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Drogfrihet
Det är heller inte helt oproblematiskt att använda sig av ordet drogfrihet. Jag har valt att se till mina 

intervjupersoners egen personliga tolkningar av begreppet, d.v.s. om de tycker sig vara drogfria 

trots att de dricker alkohol, så accepterar jag detta som drogfrihet. Nordegren och Tunving (1997, 

sid. 136) använder sig vid en beskrivning av ordet drog av definitionen: ”Som drog betecknas nu 

alla former av psykotropa eller psykoaktiva substanser, såväl dekokter som legalt eller illegalt 

fabricerade läkemedel eller narkotiska preparat. Alkohol och tekniska lösningsmedel  brukar dock 

inte inkluderas i begreppet.”

Jag anser att det genom denna definition är rimligt att frånkoppla eventuellt mindre bruk av alkohol 

från ställningstagandet till att de själva anser sig vara drogfria. 

Presentation av behandlingsformer
Jag vill som en bakgrund på ett mycket kortfattat sätt presentera tre behandlingsmodeller som 

nämns i intervjuerna. Eftersom jag inte fokuserar på själva behandlingarna i sig i min uppsats så 

väljer jag en kortare förklaring för att göra presentationerna av intervjupersonerna mer tillgängliga.

AA - Anonyma Alkoholister/12-stegsmodellen/Minnesotamodellen
I Egidius (1997) kan man läsa att Anonyma Alkoholister, AA, startade 1935 i USA och består av 

lokala självhjälpsgrupper. Behandlingsmodellen grundar sig i tanken om att alkoholberoende är en 

sjukdom och för att bli frisk så arbetar man efter en behandlingsmodell där man går igenom 12 

sektioner – 12 steg.  Huvudtanken är att alkoholism är en sjukdom och eftersom man utifrån 

modellen helt skall avstå från alkohol så benämner sig många efter behandlingen som ”nyktra 

alkoholister” - ett begrepp som inte tidigare använts utan är sprunget ur behandlingsmodellen 

(Lundberg, 2005). Vidare skriver Lundberg (2005) att modellen spridde sig snabbt och rörelsen är 

spridd över hela landet. Självhjälpsgrupperna omfattar både AA-grupper och Al-Anongrupper där 

Al-Anongrupperna riktar sig endast till anhöriga. 

Den så kallade 12-stegsmodellen eller Minnesota-modellen används flitigt på flera 

behandlingsinstitutioner i Sverige. Vården går ut på att stärka individens egna resurser, både vilje- 

och känslomässiga. Efter behandling på institution går man över i AA:s livslånga behandling för 

alkoholberoendet. 
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NA - Anonyma Narkomaner
I Narcotics Anonymous (1998) det vill säga Anonyma Narkomaner, NA, eget material så skriver de 

att de har startat sin verksamhet utfrån AA:s framarbetade modell om de 12-stegen i 

behandlingsmodellen. Det som skiljer sig från AA är att de har breddat perspektivet att se på 

beroende. AA ser till en särskild substans, alkohol, medan NA ser på beroendet som en sjukdom 

oavsett vilken substans det gäller. NA tror att den som har ett beroende, även den potentiellt 

beroende, lider av en obotlig sjukdom. Tillfrisknandet har en andlig lösning där tillfrisknings 

programmet har ett andligt perspektiv. NA betonar dock att de inte är en religiös organisation utan: ” 

Vårt program är en uppsättning andliga principer, genom vilka vi tillfrisknar från ett till synes 

hopplöst sinnes- och kroppsligt tillstånd.” (Narcotic Anonymous, 1998, sid. 18)

Miljöterapi - Det terapeutiska samhället
Miljöterapi är en behandling där man ser miljön där klienten/patienten som viktig utifrån att den 

kan sätta i gång olika terapeutiska processer. Viktiga processer som kan mobiliseras är engagemang, 

stöd och gemenskap. Personalen i miljöterapin stöttar klienten/patienten att stärka sitt jag och 

handleder dem i förståelsen om hur deras handlande påverkar dem själva och andra (Egidius, 1997).

En gren av miljöterapi är en modell som kallas ”det terapeutiska samhället”. Modellen utarbetades 

och introducerades på 1940-talet. Metoden används främst på behandlingshem för alkohol- och 

narkotikaberoende där fokus ligger på att institutionen/behandlingshemmet är som ett samhälle där 

alla patienter/klienter har ett gemensamt ansvar och delad beslutanderätt. (Egidius, 1997)

Behandlingsorganisationen Dianovas (2011) modell utgår från det terapeutiska samhället. De 

beskriver sin behandling som att fokus ligger på vardagen och de sociala relationer och 

gemenskapen som möts där. I vardagen sker förändring och utveckling och genom att den hålls 

strukturerad och organiserad så stimulerar det tankar kring förhållningssätt gentemot sig själv och 

andra i omgivningen. Det ger en redskap att använda i samhället utanför behandlingen då man 

under behandlingen samlat på sig insikter om bland annat varför man agerar som man gör, varför 

man reagerar som man gör och hur man förväntar sig att andra förhåller sig till den man är. 

Nordegren och Tunving (1997) belyser att även de som arbetar kring klienterna genom miljöterapin 

tvingas att skaffa sig en medvetenhet om sig själv och komma nära de problem som de själv har. Att 

arbeta med miljöterapi i en professionell roll kan därför anses mer krävande utifrån att personalen 

tvingas se sig själv ”här och nu” i situationer.
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3. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORIER
I detta kapitel har jag för avsikt att redovisa vilken tidigare forskning och vilka teorier jag anser 

vara relevanta att använda mig av i syfte att förstå intervjupersonernas erfarenheter av deras 

utveckling av missbruk och deras väg mot drogfrihet.

Tidigare forskning
I detta första avsnitt presenteras den tidigare forskning på området missbruk och vägar ut ur 

missbruket som jag anser vara till hjälp för att belysa problemet.

Missbruket som karriär
Kristiansen (2000) börjar att beskriva karriären som missbrukare med utgångspunkt i 

uppväxtförhållanden. Inga säkra slutsatser kan dras och inget är skrivet i sten men han finner i 

missbrukskretsar en överrepresentation av personer som vuxit upp under sociala eller ekonomiskt 

ogynnsamma förhållanden.

I tonåren, då de flesta som utvecklar ett missbruk för första gången prövar narkotika, sker ett 

sökande efter en egen identitet, bort från föräldrarna i ett närmande till de jämnåriga. Det är snarare 

nyfikenhet på något nytt och sökande efter spänning tillsammans med kamrater som är drivkraften i 

att prova narkotika än någon sorts självmedicinering mot ångest och depression eller flykt från 

andra problem i livet.

Användandet av narkotika som något som tidigare upplevdes som kul och nytt leder för många till 

ett beroende som präglas av nödvändigheten att få tag i droger. Beroendet tar en central plats i livet 

vilket negativt påverkar missbrukarens relationer, ekonomi, fysik, boende, arbete etc. Centralt för 

denna nedbrytning av det övriga livet utanför missbruket är enligt Kristiansen (2000) det faktum att 

användningen av narkotika är olaglig vilket leder till höga priser på narkotika. Detta i sin tur leder 

till kriminalitet då ett dagligt missbruk normalt inte kan finansieras på annat sätt.

Den som missbrukar fjärmas allt mer från sina tidigare relationer och istället blir relationerna med 

andra narkotikamissbrukare alltmer intensiv.

Hilte (2003) formulerar en kritik mot karriärbegreppet då det alltför sällan tas hänsyn till det 

individuella utan fokuserar på generella mönster. Han anser att den sociala dynamiken försvinner i 
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analysen då "man konsekvent bortser från både psykologiska, klass- och könsmässiga, etniska, 

politiska och kulturella faktorer". (Hilte, 2003, sid. 18)

Karriärbegreppet blir ett alltför linjärt redskap för att se på missbrukets utveckling utan dessa 

komponenter.

Vägar ut ur missbruket
Som Blomqvist (1999) diskuterar kring de alkoholmissbrukare han undersökt finns det flera olika 

uppfattningar om vad som skall till för att en förändring av livsstilen som missbrukare skall vara 

möjlig. Blomqvists fokus i forskningen ligger på skillnader och likheter mellan självläkning - det 

vill säga ett sätt att ta sig ur sitt missbruk utan professionell hjälp - och behandling. Gemensamt för 

dessa grupper i hans undersökning är att deras beslut att antingen söka professionell hjälp eller att 

sluta på annat sätt har "...föregåtts av en lång period av negativa livshändelser på en rad viktiga 

livsområden" (Blomqvist 1999, sid. 111). Han kallar denna tidpunkten för beslutet för 

"vändningen". Nedan följer en presentation av de vägar ut ur missbruket som kan relateras till mina 

intervjupersoners berättelser.

Personligt bottenläge
Svensson (2005) beskriver hur många missbrukare och många profesionella som arbetar med 

missbruk ofta refererar till att missbrukaren måste nå sin personliga botten, eller "the rock bottom", 

genom att uppleva missbrukets allra mest negativa effekter innan man är beredd att överväga att 

förändra sitt liv.

I en undersökning av Brill som Ramström (1983) refererar till undersöktes ett 30-tal tidigare 

narkomaner och orsakerna till att de slutade med droger. Många kunde berätta om en livssituation 

där de nått en personlig botten i livet innan de kunde ändra på sin situation. Vad denna personliga 

botten innebär är individuellt och det är olika från person till person när man upplever sig vara där.

Flera intervjupersoner i Kristiansens (2000) undersökning beskriver också denna existensiella kris 

som en bakomliggande faktor till att sluta missbruka. Olika faktorer som ofta följer med missbruket 

är förstörda relationer till anhöriga, upplevd förföljelse av socialtjänst och polis, kriminalitet, jakt på 

pengar och droger, våld och otrygghet. Summan av alla de problem och svårigheter som tornar upp 

sig som en följd av missbruket blir för många missbrukare så omfattande att de upplever att valet 

står mellan att fortsätta med drogerna och dö eller att sluta med drogerna och leva.
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Dan Waldorf identifierar i Kristiansen (2000) ett antal andra vägar till drogfrihet varav två som 

bedöms vara relevanta för mitt material redovisas nedan. 

Developmental change
Ett annat sätt att komma till en förändring i sitt missbruk är vad som kallas developmental change 

eller förändring genom utveckling där missbrukaren vid tidpunkten för livsförändringen inte 

upplever att han befinner sig ett sådant allvarligt personligt bottenläge som beskrivs ovan 

(Kristiansen 2000). Sådant bottenläge kan absolut funnits tidigare under missbruket men det är inte 

det som är drivkraften till förändringen utan det är bilden av missbrukarlivet som meningslöst och 

en trötthet på att leva på det sätt som missbruket innebär. Missbrukarlivet har lett till ett antal stora 

negativa konsekvenser. Det finns en drivkraft att skapa sig ett annat liv utanför missbruket och det 

belyser enligt Kristiansen att missbrukarna inte stannar av i sin personliga utveckling under 

missbrukstiden utan fortsätter att förhålla sig till omvärlden och att de redan långt innan de 

definitivt upphör med droganvändningen reflekterar över följderna av missbrukslivet.

Drifting out
Ännu en orsak till att upphöra med sitt missbruk beskriver Kristiansen (2000) som drifting out eller 

att glida ifrån missbruket vilket inte har en tydlig beståndsdel av att medvetet fatta ett beslut om att 

sluta missbruka. Drifting out kännetecknas främst snarare av att missbrukaren glider ifrån 

missbruket när han hamnar i ett socialt sammanhang där drogerna inte passar in. I Kristiansens 

(2000) undersökning lyfter flera av intervjupersonerna fram betydelsen av skapandet av nya 

drogfria sociala kontakter, ett ordnat boende och sysselsättning.

Cunningham et al. (2005) har gjort en jämförande studie mellan de kategorier Kristiansen (2000) 

beskriver med hänsyn till allvarlighetsgraden i beroende av alkohol. Personer med ett mer allvarlig 

beroende var mer benägna att beskriva en konsekvensgrundad orsak till att upphöra med missbruk 

(såsom hälsoproblem, ekonomiska bekymmer eller press från andra) medan personer med mindre 

allvarligt missbruk oftare refererade till drifting out-orsaker. Man fann i undersökningen ingen 

skillnad mellan de som hade ett allvarligt missbruk och de som hade ett mindre allvarligt missbruk 

när det gäller frekvensen av de som slutar missbruka till följd av förändring genom utveckling utan 

detta var väldigt jämnt fördelat.
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Rimliga mål för behandling
Goldberg (2010, sid. 283) menar utifrån stämplingsteori och avvikarmodellen, som strax kommer 

att presenteras, att grundprincipen som bör ligga till grund för behandling av missbrukare är att den 

bygger på individens egen vilja till förändring. Syftet bör vara att ge individen verktyg för att:

1. utforma alternativa copingmekanismer ("Teknik eller metod att möta problem", Egidius, 

1997),

2. förbättra självbilden,

3. hitta nya aktiviteter (t.ex. ett arbete eller dagverksamhet),

4. bygga upp ett nytt socialt närverk.

Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt presenterar jag den teoretiska ramen för min analys av mitt insamlade material. 

Grunden är stämplingsteori.

Avvikande beteende
Hilte (1996) förklarar uppkomsten av begreppet avvikande beteende på 1960-talet som ett försök att 

bredda det rådande kriminologiska perspektivet på det straffrättsliga systemet. Det fanns oönskade 

företeelser i samhället som inte kunde förklaras utifrån en rent kriminologisk aspekt; såsom 

alkoholism, narkomani, prostitution och homosexualitet. Dessa företeelser har i perioder varit 

kriminaliserade i samhället främst på grundval av samhällets syn på moral. De avviker från vad det 

stora flertalet i samhället anser vara ett acceptabelt sätt att vara. Beroende på samhällets aktuella 

moralsyn kan bedömningen av avvikelsen skifta och synen på ifall avvikelsen är kriminell eller ej 

kan ändras. Reaktionen mot avvikelsen från samhällets sida är oftast att bestraffa, ta avstånd eller 

behandla för att korrigera det som inte stämmer överens med normen.

Dessa reaktioner beskrivs av Giddens (1994) som sanktioner. Reaktioner kan både vara positiva och 

negativa, formella och informella. Som exempel kan en positiv informell sanktion vara en klapp på 

axeln och ett uppmuntrande "Bra gjort!". Ett exempel på en negativ formell sanktion kan vara ett 

fängelsestraff eller beslut om kontraktsvård.
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Stämpling
Det finns ett flertal olika stämplingsmodeller som på alla punkter inte är helt förenliga. Dock kan 

gemensamma drag skönjas i samtliga modeller. Goldberg (2010) pekar på ett antal gemensamma 

idéer som förenar samtliga stämplingsteoretiker: Stämplingen är en process där den avvikandes 

beteende hela tiden utvecklas och denna process kan beskrivas som en karriär där den avvikande 

hela tiden bygger vidare på de tidigare karriärstegen. Ifall en handling uppfattas som avvikande 

beror på om den om den faktiskt bryter mot en norm eller regel samt om den av omgivningen 

uppfattas som norm- eller regelbrytande. Stämpling kan även förekomma på grund av vad man är 

snarare än vad det är man gör, det vill säga på grund av till exempel hudfärg, social status, religiös 

tillhörighet etc. Makt är också centralt då det är de, som i en grupp eller i ett samhälle, som har 

makten som definierar vad som är det normala, det är de som fastlägger spelreglerna i syfte att 

behålla denna makt. En viktig del är den offentliga stämplingen där den stämplades möjlighet att 

framöver delta i samhällslivet kommer att påverkas, liksom självbilden. Alla människor är 

inblandade i ett samspel där man endast kan förstå stämplingen i relation till både den stämplade 

och de som stämplar. Avslutningsvis sammanfattar Goldberg att alla människor någon gång har 

utfört avvikande handlingar men att det är stämplingsteori som kan förklara varför vissa fortsätter 

med en avvikarkarriär.

Hilte (1996) beskriver den primära och den sekundära avvikelsens roll i stämplingen. Den primära 

avvikelsen är ett av samhället oönskat beteende eller egenskap som grundar sig i kulturella, sociala, 

psykologiska eller fysiologiska faktorer men som inte har några genomgripande konsekvenser för 

den avvikandes status eller självbild. Den sekundära avvikelsen, då den avvikande själv tar till sig 

bilden som avvikande, växer fram i ett växelspel mellan avvikelser och omgivningens negativa 

reaktioner. Dessa reaktioner leder till en cementering av självbilden och personen antar slutligen en 

avvikarroll.

Goldbergs avvikarkarriärmodell
Som ett sätt att förklara hur ett missbruk uppstår och hur den egna självbilden påverkar denna 

process har Goldberg utarbetat en avvikarkarriärmodell (Goldberg 2010). Den grundar sig i 

stämplingsteori och avvikelse som har beskrivits ovan. Goldberg betonar att modellen inte avser 

rekreationskonsumenter utan fokuserar på personer med problematisk konsumtion av droger. 

Modellen är indelad i fyra olika faser som kommer att redogöras för.
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Det första steget i modellen är föräldrars stämpling. Goldberg tar sin utgångspunkt i att barn är 

människor utan självbild och att alla människor börjar sina liv med primär avvikelse. Alla barn 

måste lära sig vad som är rätt och fel vilket görs i samspel med omgivningen som i sin tur reagerar 

på barnets beteende. Främst är det signifikanta andra, viktiga personer i barnets liv som står för 

reaktionerna. Oftast är detta barnets föräldrar. De flesta barn får lära sig att man är bra som 

människa och person trots att det man för tillfället gör är dåligt. Vissa barn får dock efter tillräckligt 

många negativa reaktioner höra att det är inte vad de gör som är problemet utan att felet ligger hos  

dem som individer. Detta menar Goldberg är första stadiet i avvikarkarriären.

Han beskriver vidare hur barnet senare tar steget ut i världen och kommer i kontakt med andra 

signifikanta andra i grannskapet, på dagis, i skolan etc. Skaran av signifikanta andra blir större och 

större och barnet möter allt fler reaktioner på dess beteende i syfte att lära barnet normer, korrekt 

beteende etc. Barnets beteende blir mer och mer socialt styrt i takt med att det blir äldre och skaffar 

sig fler erfarenheter jämfört med det mindre barnet som huvudsakligen karaktäriseras av primär 

avvikelse. De flesta barn får höra att de är bra som de är, även i kontakten med samhället, men de 

barn som tidigare drabbats av föräldrars stämpling kommer enligt Goldberg att ha en högre risk att 

drabbas även av samhällelig stämpling som är det andra stadiet i modellen. De får av samhället höra 

att det är dem det är fel på, inte deras handlingar.

I detta stadie strävar barnet efter en kongruens där dess handlingar överensstämmer med dess 

självbild. Att utföra handlingar som faller utanför självbilden upplevs som otillfredställande och 

man försöker minska inkongruensen genom att antingen förändra sitt beteende eller sin självbild. 

"En individ med en negativ självbild tenderar att agera så att hon provocerar andra att bekräfta den 

negativa självuppfattningen hellre än att orsaka inkongruens genom handlingar som uppmuntrar 

andra att ge positiva reaktioner som skulle möjliggöra en förbättring av självbilden."(Goldberg, 

2010, sid. 158). Det upplevs alltså enklare för barnet att bete sig som det tror att det förväntas göra 

även om modellen också ger utrymme till en positiv förändring av självbilden.

Det tredje stadiet i modellen är sekundär avvikelse som uppstår när barnet mognat tillräckligt 

mycket för att förstå vad samhället har för normer och självbilden blivit mer underbyggd och 

etablerad. Detta sker oftast  kring tiden för puberteten enligt Goldberg, men ibland ännu tidigare än 

så. Personen som avviker tillägnar sig beteenden som inte går i linje med de allmänna samhälleliga 
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normerna och är medveten om detta. Sekundär avvikelse grundas i en relativt väletablerad negativ 

självbild där beteendet styrs av just denna bild trots (eller just därför att) att personen vet vad som 

betraktas som rätt eller fel. Den normala sociala kontrollen fungerar inte som ett sätt att styra en 

person med dålig självbild, som vet att den är dålig, udda och utanför gemenskapen. En negativ 

reaktion för inte personen "tillbaka in i fållan" utan fungerar bara som ytterligare en bekräftelse på 

hur dålig människa den personen är. Att i detta läge leva som missbrukare är enligt modellen endast 

logiskt då detta är förkastligt enligt samhället och därmed bekräftar för den missbrukande att han är 

avvikande från det normala.

Det fjärde och sista stadiet i Goldbergs avvikarkarriärmodell kallar han avvikelsespiralen som är en 

försämring av det tredje stadiet. En kontinuerlig stämpling som leder till än mer negativ självbild 

som leder till ytterligare sekundär avvikelse som leder till ytterligare misslyckande enligt de 

kulturella definitionerna som leder till ny stämpling osv. Personen är i detta läge oftast avvikande på 

flera områden med missbruk, kriminalitet, bristande hygien etc. vilket medför negativa reaktioner 

på många plan i livet. Förr eller senare leder alla de pålagrade negativa reaktionerna och 

erfarenheterna till att missbrukaren fått nog och vill lämna avvikelsespiralen. I nästa kapitel 

kommer stämplingsteorin och avvikarkarriärmodellen att komma till användning i analysen.

4. PRESENTATION AV EMPIRI OCH 
ANALYS
I följande avsnitt relateras tidigare forskning och de tidigare presenterade teoretiska 

referensramarna till det empiriska material mina intervjupersoner har delgivit mig. 

Avsnittet inleds med en mer omfattande presentation av intervjupersonerna än den som tidigare 

givits. Mina tre frågeställningar avhandlas sedan i tur och ordning. Efter varje frågeställning följer 

det empiriska material som är kopplat till just denna fråga tillsammans med analys vilket i sin tur 

följs av att det relateras till tidigare forskning. En sammanfattning av resultaten presenteras i kapitel 

5 under rubriken Resultatsammanfattning.
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Presentation av intervjupersonerna
Här följer en presentation av mina intervjupersoner för att läsaren skall kunna skapa sig en bild av 

hur deras liv har sett ut, både innan och efter att missbruket blivit befäst samt hur vägen ut ur 

missbruket sett ut. Presentationerna är en sammanfattning av det material som kommit ur 

intervjuerna och jag har inte lagt in någonting av min tidigare kunskap om intervjupersonerna.

Albin
Albin är uppvuxen i en kommun som kännetecknas av att där bor många förmögna personer. Hans 

egen familj stack ut genom att vara av arbetarklass med ont om pengar. Det fanns ingen möjlighet 

att få samma saker och kläder som klasskamraterna hade. Han berättar att det skapade 

utanförskapskänslor, som påverkade uppväxten i en negativ riktning.

Hans far drack periodvis och hans mor ”hade nog med att hålla reda på farsan”. 

Jag fick inte lära mig att hålla mig riktigt ren, kom med håliga, skitiga kläder till 
skolan. Det gjorde att jag slogs så in i helvete, för när någon sade något dumt så 
small det. Jag lärde mig slåss när jag var 5-6 år och så har hela mitt liv sett ut; jag 
har slagits ända tills jag blev clean. Jag har mobbat och blivit mobbad. Jag har gått 
i OBS-klass, varit föremål för utredningar på BUP. Ett tag kom de hem en gång i 
veckan, 2 stycken psykologer för att titta på hur jag hade det egentligen. Det var i 
9-10-11 års åldern.

Han berättar att uppväxten var en form av klasskamp mellan ”snobbajävlarna” och ”fattiglapparna”. 

De mindre bemedlade barnen slogs med överklassens barn. 

Samhällets insatser sattes in tidigt på olika sätt men han bodde kvar hemma. Han uppger själv att 

han inte skulle varit i den miljön han var i eftersom han visade så tydliga tecken på att han inte 

mådde bra genom att vara väldigt utåtagerande. Han hade det inte bra varken hemma eller i skolan. 

Oftast var har mycket utåtagerande men han kunde också hamna i ett introvert tillstånd och låste då 

in sig på sitt rum och lekte med sin bondgård med plastkossor.

Under uppväxten gjorde han ”massor av konstiga saker, bus och hyss”. Han gjorde saker för att 

hävda sig och hans kompisar fick vad de ville ha genom att han gjorde allt för att bevisa och 

överbevisa. 

"-Du vågar inte köra den skruvmejseln genom rutan" - Gör inte jag? - "Du vågar 
inte sätta eld på den soptunnan". -Gör inte jag? … det var direkt livsfarligt att säga 
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till mig såna saker. [---] Jag gjorde en massa konstiga saker på egen hand också. 
Fick för mig att måla om hela trappan till huset. Då målade jag hela den signalröd 
när morsan var i affären, sket utanför en grannes dörr för han varit dum. En massa 
hyss och jävelskap. Jag var en jävelunge skulle jag säga.

Han drack alkohol för första gången i tredje klass, och i 12-13 årsåldern började han röka hasch. 

Först bara på helgerna men sedan blev det även under veckodagarna. Våldet eskalerade under 

tonåren och han slogs i princip varje dag. I 16-17 årsåldern slog han för första gången ner en polis. 

Våldet dominerade och ryktet som följde efter blev värre och värre. Fängelsestraff och 

sjukhusbesök avlöste varandra och en ond spiral följde. 

Han berättar att det var aktuellt med de flesta droger men såg sig aldrig som någon knarkare direkt 

eftersom han inte själv injicerade heroin. Han lät andra göra det åt honom.

Han mådde mycket dåligt av det lidande han orsakade folk omkring honom och hade vissa ledord 

med sig; 

"Ska aldrig skada barn, vuxna eller oskyldiga". Begreppet oskyldiga töjdes ju på 
det också men någonstans så... Jag mådde dåligt av att jag skadade människor. Det 
gjorde jag.

Något som kom att prägla hans väg mot drogfrihet var när han gjorde något som bröt de regler han 

hade satt upp för sig själv:

Umgicks en hel del i MC-gängskretsar och raggare och sådär och... Hade slagit ner 
presidenten i en klubb så skulle det då vara vedergällningar och så var det en som 
kom hem till lägenheten och slog in dörren och... så blev det en massa klydd med 
det... I samma veva såg två små barn när jag slog ner en gammal man för att han 
inte hade betalt som han skulle till en bilverkstad. Då hade jag ågren för det för jag 
hade ju lovat att barn skulle aldrig... Kommer ihåg att de skrek, de stod på 
ovanvåningen... Allting var bara så fel. Det där skulle ju aldrig få hända. Jag 
skadade dem inte fysiskt, men jag skadade dem psykiskt så till den milda grad för 
de såg när jag stod och slog på morfar med ett baseboll-trä för att det var inte han 
utan det var sonen... barnens far som jag egentligen skulle få tag på men det var 
morfar som öppnade dörren men så var det så snurrigt så det bara hände... Det 
riktigt plågade mig så att jag fick självmordstankar för att jag hade ju själv mått så 
dåligt som barn. Jag ville inte att andra barn skulle ha det som jag hade haft det och 
det här plågade mig mycket, mycket, mycket...

När Socialtjänsten hotade med LVM så fick han dem att ändra sig så att han fick möjlighet att åka 

med och titta på ett behandlingshem med 12-stegsbehandling. Han mådde så pass dåligt att han var 

redo att ta livet av sig. Han var rädd för sin abstinens om han blev inskriven direkt så han fick 14 

dagar på sig innan behandlingen skulle ta vid. Han trappade ner successivt och blev körd till 

behandlingen, som varade i 7 månader, av en kriminell motorcykelklubb som tyckte att han 
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behövde vård för att han var alltför galen. Behandlingen var tuff och han förklarar att han var 

mycket aggressiv under tiden på behandlingshemmet men började se poänger med behandlingen – 

han ville bli av med konsekvenserna av det liv han levde. 

Efter behandlingen började han arbetsträna, ”Började kvickna till i hjärnan helt enkelt”. Han 

började fundera på att läsa på folkhögskola och lyckades få det finansierat via samhällets resurser. 

Det var dock inte smärtfritt att ta sig vidare i livet och möta människor utanför missbruksvärlden. 

Även inom NA var det till en början svårt att känna att han dög som han var. Han återknyter till att 

vid samtal på NA så upptäckte han att han agerade likadant som när han var liten. ” De fick vad de 

förväntade sig i början på NA också, det mönstret fortsatte". Vid samtal med personer inom NA 

påbörjades ett förändringsarbete inom honom och han förstod där och då att han ”var snett på det”. 

Efter några år började han läsa på universitetet och började arbeta inom socialt arbete. Han har 

under alla missbruksfria år varit mycket aktiv inom NA. På grund av sitt stora engagemang inom 

NA, där han hjälper andra i liknande situation som han själv varit i, och genom att vara 

kontaktperson åt en pojke, har han nu valt att inte arbeta med människor professionellt. Det orkar 

han inte med i nuläget.

Han lever nu ett stabilt drogfritt liv; han har arbete, han engagerar sig mycket i NA (både nationellt 

och internationellt) och är mån om sina vänner. ”Jag lever idag för att hjälpa andra människor […]. 

Jag ville ha frid. Bara ha lugn och ro. Bara komma bort ifrån smärtan jag kände.”

Benny
Benny växte upp i en kärnfamilj men kan inte säga att han hade någon lycklig barndom. Han växte 

upp med en väldigt dominant far som misshandlade honom både fysiskt och psykiskt. 

Självförtroendet trycktes ner och skolan blev som en fristad. 

Han började med droger i 16-17 årsåldern, men innan dess hade han druckit alkohol. Alkoholen har 

dock aldrig varit ett problem för honom. "Alkoholen har under min missbrukskarriär aldrig varit 

speciellt lockande. Kanske för att den var tillåten, jag vet inte? [skratt]"

Det var hasch han kom i kontakt med i 16-årsåldern. Han var nyfiken och troligen triggade det 

honom ännu mer att vara obstinat mot sin far eftersom han var väldigt dömande gentemot 
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narkomaner. Han berättar att första gången han rökte hasch var det som om han hittade hem. Alla 

upplever inte den känslan och behöver röka ganska mycket innan de känner något men "...det 

behövde inte jag - jag blev kär direkt". 

Han rökte mycket och i många år var det bara cannabis som var drogen för honom. 

Han var länge ganska ensam i sitt drogande och var mycket hemma och stillasittande för att inte 

skylta med sitt missbruk. Därefter började han sniffa amfetamin och han kom till sin första 

behandling. Han menar att behandlingen bara var för att stilla sin mors oro eftersom han var inte 

alls motiverad att sluta med drogerna. Han var på behandling i några månader och konstaterar att 

behandlingen gjorde honom klassificerad som missbrukare. "...det den behandlingen gjorde med 

mig var att den gjorde mig medveten om mina missbruksvanor; att jag var missbrukare."

Ganska omgående efter behandlingen började han missbruka igen. Han upplevde att han under 

behandlingen började känna skam och dåligt samvete för sitt missbruk och då var det lättare att 

döva det med ännu mer och tyngre droger. Han gick då direkt över till att missbruka heroin. Han 

fick dock en form av insikt en gång när han satt med sprutan full av heroin och en 

självbevarelsedrift infann sig - han höll på att ta död på sig själv. Han övergick då till att injicera det 

"mindre farliga" amfetaminet i stället och fann den verkliga "kicken", ett rus som passade honom 

som väldigt bra. 

Efter det gick situationen utför och han blev hemlös och mådde riktigt dåligt. Han fick efter många 

om och men möjlighet att åka på miljöterapeutiskt behandling utomlands, på Dianova. Han var 

borta i drygt ett år och blev en del av ett kollektiv där han fick ta ett stort ansvar. När det var dags 

att åka tillbaka till Sverige igen fick han besked om att socialtjänsten, som hade betalat den dyra 

behandlingen, inte hade möjlighet att hjälpa till med lägenhet när han kom tillbaka. Besvikelsen var 

stor. Han stod utan bostad och flyttade hem till en tidigare flickvän långt från hemstaden. Det tog 

slut och han tvingades flytta hem till sin mor och hennes nya man. Relationerna mellan dem tärde 

och han började snart missbruka igen.

Han beskriver det då som att "...jag hatade då min tillvaro...". Han lyckades då få ett plats på en 

kontrollerat drogfritt boende och han upplevde det då som en oas och han kände att det gav honom 

en chans att utveckla sina egna möjligheter. Han upplevde att han hade de nödvändiga redskap som 
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han tillägnat sig genom behandling och det gav honom en plattform för att styra upp tillvaron. Han 

lyckades själv ordna en praktikplats och ett tag senare så lyckades han ordna en egen lägenhet - 

alldeles av egen kraft. Sedan han kom till det drogfria boendet 2008 har han varit drogfri och har nu 

en stabil tillvaro med flickvän, lägenhet och anställning.

Charlie
Han adopterades när han var tre år och växte upp i en familj där det fungerade bra både socialt och 

ekonomiskt. Han fick de saker han behövde och båda föräldrarna hade arbete. Han upplever att det 

var "mycket känslor" i familjen vilket bland annat tog sig uttryck i att han blev slagen i hemmet.

Han berättar att det påverkade honom genom att han blev väldigt innesluten vilket ledde till att han 

byggde på aggressioner inom sig. Han blev utåtagerande men han upplevde aldrig att någon 

undrade var som var orsaken till det utan bara att man upplevde att han betedde sig konstigt och 

vara annorlunda.

BUP kopplades in när han gick i lågstadiet, men han upplever inte att det gjordes någon vidare 

insats. Han berättar att han fick gå på samtal.

Han gjorde ”grejer” som skolan reagerade på och det resulterade i att han fick byta skola när han 

var 9 år. Han kunde inte sitta still och hade det svårt med koncentrationen. 

Han drogs alltmer från familjelivet och till kompisar istället. Alkohol kom in väldigt tidigt. Hans 

första medvetna fylla (han hade druckit sig berusad i 5-årsåldern genom att av misstag dricka sin 

faders grogg) var när han gick i 3:e eller 4:e klass. Han beskriver det som att det var roligt att ha 

något annat att tänka på och ”Tyckte det var skoj att cykla till skolan och vara lite påverkad".

Han fortsatte att dricka kontinuerligt sedan dess och från och med 8:an så var han småberusad var 

och varannan dag. Under tonåren började han testa andra droger, såsom diverse piller och hasch. 

Charlie flyttade till ett ungdomshem och där fanns alltid hasch tillgängligt. Det enda hans föräldrar 

visste om var alkoholberoendet och han dolde sitt narkotikamissbruk. ”...Hasch, LSD, extacy. Allt 

som inte märktes när man kom hem och luktade så funkade det jättebra.”
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Missbruket uppdagades så småningom och efter det följde några år av olika placeringar på 

familjehem och institutioner. Han kom till ett behandlingshem uppåt i Sverige men han har aldrig 

upplevt att han fått någon konkret behandling.

Jag vet inte var det var för boende. Ett hem för massa olika... Det var liksom 
ingenting. De behandlade ingenting. De gav mediciner till folk och det fanns en 
massa knäppgökar. Detta var några mil utanför Z-stad lite i skogen. Det fanns en 
idrottshall liksom och uppe på den hallen fick vissa bo då. Sen hade de en jättestor 
byggnad som några andra bodde i och andra bodde runt omkring. Massa konstiga 
knäppa människor. Det blev att man fick sitta av tiden. Jag var där ett halvår och då 
krökade jag på som fan. Och jag fick åka in till staden som jag ville och det var 
väldigt lätt att få tag på grejer.

Charlie flyttade till sin flickväns far och fick sen en lägenhet genom Socialförvaltningen. Han 

drogade mycket, främst amfetamin och partydroger. Han försörjde sig genom ekonomiskt bistånd 

från Socialförvaltningen och sålde droger. Därefter gick allt i stöpet. Han förlorade sin lägenhet och 

missbrukade mycket intensivt. 

När han var nästan 30 år var det några olika saker som hände vilket gjorde att han började minska 

ner på drogerna, träffade en tjej över nätet och beslöt sig för att flytta till henne. Han flyttade 30 mil 

och kom så sakteliga att känna ett lugn och stabilitet i tillvaron och livet såg bättre ut. 

Alkoholen har väl jag inte kunnat sköta. Det har jag aldrig kunnat sköta så jag har 
ju presenterat den här gamla Charlie som dricker alldeles för mycket, som inte kan 
ta vara på sig själv. Plus att man hade väl med sig någonting upp; lite piller som var 
lite gömda som man tyckte att... Det var väldigt intensivt när jag flyttade så man 
var tvungen att bedöva med någonting... Det höll väl i sig ett halvår kanske men 
sen har alkoholen alltid varit med i bilden och den har väl mer eller mindre förstört 
kan man säga. Ibland har det funkat att dricka men oftast har det inte funkat.

Nu har han bestämt sig för att inte dricka. Han kan dricka en öl men tillåter sig inte att bli berusad. 

Han säger att ”Drogerna finns ju inte. Behöver jag inte ens fundera på”.

Under de senaste 5 åren har hans tillvaro förändrats mycket. Han har bestämt sig för att det inte 

finns någon vits med att återvända till där han var en gång; 

Man är ju inte det där lilla barnet som måste köra in pinnar i ett vägguttag, det 
fattar man att det kommer att göra jävligt ont...
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Dennis
Dennis växte upp i en "vanlig familj" i ett mindre samhälle. Han berättar att hans uppväxt var bra. 

Han fick kärlek och han har inte blivit slagen hemma. Däremot upplevde han en turbulent period 

när hans föräldrar skiljde sig och flyttade ifrån varandra. Det var bråkigt och det förekom våld i 

hemmet. Föräldrarna flyttade ihop igen efter en period, men det innebar för Dennis att han fick byta 

skola några gånger. Han kände sig inte rotad någonstans och oron att behöva byta skola ytterligare 

en gång fanns under högstadietiden. 

Han började under högstadiet att dricka alkohol och började intresserade sig för andra droger.

...när vi var 13 år gamla stack vi ner till badplatsen där [flera senare kända äldre 
missbrukare] kom ner i en blå Ford Transit och spelade musik och stor lägereld och 
såhär...det tyckte jag var så...de satt ju och rökte [hasch]men det gjorde inte vi. Det 
tyckte jag var riktigt...det sitter insvetsat än idag...att det var ett häftigt liv. Allting 
bara; musiken, gemenskapen och allt såhär...

Han berättar att han började röka hasch i 16-årsåldern med mer eller mindre jämna mellanrum. Det 

var av nyfikenhet han började röka hasch och han upplevde inget grupptryck. Under gymnasiet 

började han röka ännu mer och han hoppade av gymnasiet - blev relegerad p.g.a. för hög frånvaro. 

Därefter kom amfetamin in i bilden, men det var ändå alltid alkoholen som var hans huvuddrog. 

Han hamnade på behandlingshem och blev där "klassad" som alkoholist och narkoman vilket gjorde 

att det blev en form av självuppfyllande profetia.

På behandlingshemmet träffade han en tjej och de bestämde sig för att rymma. De åkte tillbaka till 

hennes hemstad och där blev han introducerad för att röka heroin "...jag ville ju testa det då." Han 

berättar att han var fast efter första blosset. Heroinet tog över alkoholens roll och han rökte varje 

dag i två - tre månader tills han började med sprutor för att få ännu större effekt.

Åren därefter blev en följetång av efterlysningar, häktningar, fängelse, behandlingar, LVM, jakt på 

droger och övernattningar på härbäge. "Samma hjul hela tiden. Det är inget nytt. Samma snack, 

samma...allting är likadant".

Ca 10 år hade gått efter det att han började med heroin. Han blev dömd till fängelse. I cellen på 

29



Lunds Universitet Magnus Persson 
Socialhögskolan i Lund Våren 2011
Examensarbete, 15 p

häktet, i väntan på verkställande av fängelsedomen, mötte han sin tro. Han ansökte om att få 

komma till ett kristet behandlingshem men innan han hann komma dit åkte han hem till sina 

föräldrar och en smått osannolik händelse inträffade för honom. Dennis hade ett kriminellt 

motorcykelgäng efter sig som hotat honom. På gården kom det in en man på motorcykel, en man 

som Dennis känner sedan 11-årsåldern från den kommunala musikskolan. 

Jag bad till Gud också när jag kom hem till... ifrån den häktningen också. Kom 
hem till mina föräldrar. [---] Jag blev ovän med farsan med; "De kommer väl inte 
hit här va?" Och då satte jag mig ner igen och då... jag bad ju där på häktet och sen 
bad jag den gången jag kom hem från häktet. Jag bad "Gode gud jag är orolig och... 
hjälp mig, vägledning och..." [skratt]  såhär... Och då dröjer det en timme så 
mullrar det en motorcykel på morsan och farsans uppfart och då kommer det en 
kille jag inte träffat på 20 år [...] Stort kors på sin väst. "Å hallå [Dennis], hallå 
[Dennis:s fader]!" Och så står vi där och pratar och han bara pratar om MC-gäng. 
Ja han pratar liksom på ett vis som att det slår på mig... jag kan inte säga någonting 
utan han pratar bara om MC-gäng och det är [Kristet MC-gäng], alltså kristna MC-
gäng då va. "Och så vill jag ge en sak" säger han till mig och så får jag Biker-
bibeln av honom. De gör ju sådana biblar i olika... Metal-biblen, Biker-biblen, ja... 
"Just detta är liksom Biker-biblen. Sen vill jag säga till dig att Gud välsignar dig 
[Dennis]." Sen de orden de slog med sådär va så att jag höll på att... tårarna såhär. 
Sen frågade jag honom stammande om... "Ja du är ju med i kyrkan och sånt, finns 
det att man skulle kunna komma?" "Ja vi har möte nu ikväll" och det var ju på 
pingstdagen och då gick jag ner här i... det var den dagen [skratt].

Nu är Dennis mycket aktiv inom kyrkan och har valt att bli döpt igen. Han har mött Gud 

och Jesus och finner styrka i tron och i den gemenskap som finns i kyrkan. Han bor i en 

lägenhet via kyrkan och har flickvän samt fin kontakt med sina föräldrar, syskon och 

släkt. Han fritid fylls nu med spelningar med bandet från kyrkan.

...vi är ju ute mycket och spelar och det tycker jag är riktigt skoj, det är ju 
undervisningar. Predikningar är ju undervisningar. Det ger mig också...det 
håller...det fyller.

Analysavsnitt
I följande avsnitt relateras empirin till teorin följt av att det relateras till tidigare forskning. Varje 

frågeställning avhandlas i tur och ordning.

Hur hamnade de före detta missbrukarna i ett avancerat 
missbruk?
Ett missbruk uppstår inte spontant från fria luften utan det är en process som har beskrivits av 

många missbruksforskare, på lika många olika sätt. Jag har fokuserat på att försöka förklara, utifrån 
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mina intervjupersoners erfarenheter, missbrukets uppkomst genom stämplingsteori och då främst 

genom Ted Goldbergs avvikarkarriärmodell som tidigare redogjorts för.

Föräldrars stämpling
Samtliga intervjupersoner beskriver sin tidiga uppväxt som en tid där det förekom våld i hemmet, i 

tre fall av fyra riktat mot dem själva. De fick ofta känna att det var något som var fel på dem och 

detta blev de både fysiskt och psykiskt bestraffade för. De beskriver även hur detta gjorde att deras 

mående påverkades negativt redan i tidig ålder. Charlie som beskrivit en uppväxt där han 

visserligen hade vad han behövde materiellt berättar:

Det var mycket känslor. Man fick däng rätt mycket när jag var yngre....Man blev 
väldigt innåtsluten, blev jag. Jag byggde på aggressioner. (Charlie)

Liknande upplevelser har Benny som trycktes ner av sin far under hela uppväxten då han inte kunde 

leva upp till dennes olika förväntningar. Detta gällde allt från prestationer inom idrott till hur man 

skulle uppträda på ett generellt manligt sätt enligt faderns sätt att se det.

Alltså jag är uppväxt i en på ytan kärnfamilj. Kan väl inte påstå att jag hade en  
lycklig barndom men inte miserabel heller. Det har ju varit en väldigt dominant far 
sådär... och misshandel och psykisk misshandel också under uppväxten som... Ja 
det sänkte en rätt ordentligt vad det gäller självförtroende och så vidare. (Benny)

Även Albin beskriver en uppväxt präglad av fysisk bestraffning och han fick lära sig att försöka 

dölja sina avvikande handlingar, dock utan att detta ledde till en minskning av bestraffningarna.

Det är så jag är uppvuxen. Gör jag något dumt får jag stryk. Att försöka mörka [om 
att dölja sina avvikande handlingar]. Jag fick ju stryk ändå så det spelade liksom 
ingen roll. Det hörde till för jag fick stryk ändå. (Albin)

Samhällelig stämpling
Senare under uppväxten upplevde tre av intervjupersonerna att de i samhällets ögon blev betraktade 

som annorlunda och som problematiska när skola, socialtjänst och kriminalvårdande instanser 

pekade ut dem som avvikande. 

Det låg samlat och när det kom ut kom det ut och det var aldrig någon som sade 
"varför"? Folk tyckte man var konstig på sätt och vis... Jag tyckte inte jag var 
problemet men jag gjorde ju väl grejer som de tyckte var problemet. (Charlie)
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Citatet ovan visar på en frustration där Charlie saknade att någon utifrån gick in och ställde de rätta 

frågorna varför hans beteende var som det var. Han hade tidigare känt att det han upplevde i 

hemmet ledde till att det byggdes upp aggressioner inom honom som var tvungna att komma ut. 

Han kände att felet lades på honom och att han märktes ut som problematisk istället för att man 

tittade efter samband mellan hans beteende och hemsituationen.

Ja, jag hamnade på BUP men det var väl ingenting... fick gå på samtal och sitta av 
tiden. Det var vid 6, 7, 8 år någonting. Det var ju bara en period så... sen när jag 
bytte skola när jag var 9 tror jag, var ju stökig då också... De visste att problemet 
var stort, fast inte så stort att de måste skicka iväg en kanske... (Charlie)

Albin berättar också om att samhället satte in insatser i form av BUP som kom på hembesök med en 

viss regelbundenhet under en period. Liksom Charlie tyckte han dock att fokus låg på honom som 

problem i alltför stor utsträckning när det egentligen hade varit bättre att bredda perspektivet till att 

se hela omgivningen.

...jag skulle inte ha varit i den miljö jag var i. Jag visade så tydliga tecken på att jag 
inte hade det bra hemma, inte bra i skolan. Jag hade det inte bra någonstans. 
(Albin)

En av intervjupersonerna tyckte att den stämpling han utsattes för av samhället i samband med att 

han, utan att ha körkort, tillsammans med en kompis kört bil alkoholpåverkade och krockat var en 

avgörande faktor för att han skulle gå vidare i avvikelsekarriären.

Jag kan tycka nu att jag var alldeles för ung och jag hade inte fått så många 
konsekvenser så att jag skulle hamna på ett behandlingshem. Det var för tidigt ja. 
Utan resultatet av det blev ju att... som jag kom in där och "nu är det såhär att du är 
narkoman typ och du är alkoholist" utan att egentligen jag kanske var det. (Dennis)

Benny skiljer sig från de andra intervjupersonerna. Han har egentligen inte upplevt den samhälleliga 

stämplingen som den beskrivs i Goldbergs avvikelsekarriärmodell. Han har alltid varit skötsam i 

skolan och även på fritiden. Han var även mycket duktig på att dölja sitt missbruk i starten varför 

han egentligen gick direkt från moderns oro och föräldrars stämpling till sekundär avvikelse som 

behandlas härnäst. Ett lite annat perspektiv kommer att läggas på hans utveckling som missbrukare 

under avsnittet Missbrukskarriär längre fram. 

Sekundär avvikelse
När intervjupersonerna i tillräckligt omfattande utsträckning upplevt att de i både föräldrars och 
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andras ögon är avvikande började de ta till sig denna bild av sig själva. Dennis ökade sin 

konsumtion av hasch under gymnasietiden vilket ledde till negativa konsekvenser. 

Då började jag ju röka lite mera. Slutade ju med att... jag gick ju inte till skolan, jag 
blev ju relegerad i tvåan på träteknisk då på grund av hög frånvaro. Då var jag inte 
där på en månad och så... [---] Det blev enklare att droga utan att känna något... för 
jag visste någonstans att det här är ju helt snett, det här går ju liksom inte... men 
ändå mådde jag så bra på det. (Dennis)

Som en konsekvens av att han dömdes till vård efter "fyllekörningen" berättar Dennis hur han 

började se sig själv genom andras ögon; som avvikande. Hans bild av sig själv då var inte att han 

var missbrukare innan behandlingen även om han såhär retrospektivt funderar över att han kanske 

redan var missbrukare.

Jag var nog det då också men att jag blev det mera när jag kom dit. [Till 
behandlingshem] Det blev ju så påtagligt då; sitta i grupper så och "Jag är 
alkoholist och jag är narkoman och jag heter det". (Dennis)

Benny beskriver hur han jobbade hårt för att undvika den samhälleliga stämplingen och att bli 

betraktad som avvikande i andras ögon. Till slut började dock fasaden att rämna och han satt allt 

mer hemma och rökte hasch och såg på film och lyssnade på musik. Konsekvenser som att han inte 

orkade gå till arbetet började dyka upp och han började söka sig mer och mer till andra personer 

som missbrukade. En identitet som missbrukare och en samhörighet med andra missbrukare tog 

form.

I början var det mycket själv i början. En liten ort och ingen som ska få veta. Men 
efterhand så kom man i kontakt med folk som höll på mer vardagligen med det. 
Det var ju inte vardagligen i början. När jag kom in i de kretsarna blev det en mer 
social grej av det. (Benny)

Samma sak upplevde Charlie som också vände sig allt mer från det vanliga samhället och allt mer 

gick in i sammanhang där drogerna fanns närvarande.

Jag drog mig ju från familjelivet, tyckte jag kunde klara mig själv. Jag drogs till 
kompisar istället. Så drogs man till alkohol och allt sånt. (Charlie)

Albin beskriver hur han nästan går in i en karaktärsroll som en skådespelare som vill tillfredställa 

publiken. Han uppfyllde utan att tveka de förväntningar som lades på honom.

Blir jag inte sett som duktig kan jag vara duktig på att vara jävlig. Folk fick lite 
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grand vad de ville ha. [---] Efter det [när han slagit ned sin första polis] så skulle 
det också levas upp till. Det har varit så att jag skall leva upp till att jag är en jävel. 
"OK ni vill se ett helvete, ni ska få ett helvete", "OK, ni tycker jag är ett svin", det 
tyckte jag själv med ju. [---] Vad jag trodde folk förväntade sig av mig, det fick 
folk. (Albin)

Avvikelsespiralen
När avvikaridentiteten har fått ordentligt fäste i medvetandet snurrar allt på snabbare och snabbare 

med ytterligare stämpling, ytterligare avvikelser och så vidare. Avvikelsespiralen leder till fler och 

fler negativa konsekvenser på allt fler områden i livet. Benny beskriver hur han levde som 

missbrukare i ett litet samhälle där han stack ut som missbrukare, hemlös, brottsling, avvikare.

Gatulivet i en liten småstad som X. där alla pekar ut en liksom, med den 
mentaliteten, Det är inte väl samma som i en storstad där klimatet är hårdare men 
man är mer anonym där iallafall, det var inte jag. (Benny)

En beskrivning av hur avvikelsespiralen med kontinuerliga avvikelser, stämpling, avvisanden, 

negativa erfarenheter och en försämring av självbilden ger Dennis.

...från sen när jag började med drogerna tills nu då är det ju repriser på repriser och 
de är ju också erfarenheter till att misslyckas. Så har det också varit med det här; 
man misslyckas gång på gång även om man har haft viljan. Men misslyckandet har 
tagit över så att... det blir så jobbigare att försöka "Jaha, jag vet hur det blir. Det 
kommer inte att gå". Med den inställningen kommer man inte... kommer man inte 
många månader framåt. [---]Sen tog det ju fart med LVM, hon [dåvarande flickvän] 
förlorade sin lägenhet, vi bodde ju i olika... vi hyrde ett hus med någon, bodde på 
härbärgen, åkte på LVM i sex månder och låstes in, sen startade det igen. Och då 
blev det... identiteten; vad jag var då... Om man säger från att vara grön till att bli 
alltså formad på något vis. (Dennis)

Albin beskriver hur han tappade alla spärrar och helt hade släppt taget om sitt missbruk och vad han 

stoppade i sig. Han hade i perioder dödslängtan.

Jag tog i allafall allt vad fan som kom fram på bordet. Det resulterade att jag ätit 
skokräm för att nån sade man kunde bli väck på det, jag har druckit T-doja för man 
kunde bli full på det. [---] De hade kunnat ge mig cyanid och sagt "Ta det här 
Albin, du kommer inte att känna någonting på en hel dag!" Jag hade tagit det 
direkt! (Albin)

Våldet och kriminaliteten var vardag. 

Jag hade ju tidigare blivit svårt misshandlad och huggen i huvet med en 
potatisskalare. Och en gång slogs jag i ett kök och då slog någon mig med ett 
avslitet bordsben med järnvinklar i huvudet. Och då såg jag bara mitt eget blod 
som stod upp i en fontän upp och fläckade kökstaket. Det skrämde inte mig för det 
tillhörde spelet, jag gjorde samma sak jag med. (Albin)
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Missbrukskarriär
För Benny fanns ingen egentlig samhällelig stämpling att tala om eftersom han skötte sig i skolan 

och privat. Han berättar att han blev allt mer nyfiken på vad hasch var för något och tyckte att det 

verkade spännande. För honom var det detta och det faktum att det var förbjudet i sig som var 

drivande i att han tog steget att prova.

Alltså jag har väl alltid varit nyfiken på hasch; sett på filmer lite sådär, varit 
intresserad av hur man blir påverkad och sen så... [---] Nyckelgrejen tror jag 
egentligen var att min farsas värsta svordom någonsin var "jävla flummare"... Det 
avskydde ju han så det var klart jag var tvungen att prova. Att det var negativt för 
honom gjorde att det var positivt för mig. Lite så obstinat har jag alltid varit 
[skratt]. (Benny)

Även Dennis uttrycker samma känslor av nyfikenhet och att göra något förbjudet inför att ta steget 

till att prova hasch.

Ja, jag vet inte vad det handlade om egentligen; om det var häftigt eller så...det var 
nyfikenhet. Det var inte nåt tryck, det var inte någon som satte någon pipa i 
munnen på mig utan det var ren nyfikenhet. Jag ville se vad det var för 
någonting...det gav just att man gjorde någonting med som var... som man inte får 
göra, som man inte skall göra och... [skratt]. (Dennis)

Tidigare forskning
Jag har ovan relaterat de olika stegen i Goldbergs (2010) avvikarkarriärmodell till hur mina 

intervjupersoner beskriver att deras erfarenheter av missbrukets utveckling har sett ut.

Genomgående beskriver de att deras primära avvikande beteenden (Hilte 1996), som alla 

människor från början har, bestraffas, antigen psykiskt eller fysiskt. Goldberg (2010) förtydligar 

ytterligare kring föräldrars stämpling såhär:

Kärnpunkterna i föräldrars stämpling är att barnet lär sig att han eller hon inte är  
en självständig individ, med rätt till sin fysiska och/eller psykiska integritet, till en  
egen vilja, till egna idéer och till tillfredställelse av egna behov. Om hon  
överhuvudtaget har något existensberättigande är det för att tillfredställa andra  
människors behov. (Goldberg, 2010, sid. 172).

De sanktioner (Giddens 1994) som präglar denna tid är informella negativa sanktioner från 

föräldrarna där intervjupersonerna får höra, känna eller på annat sätt uppleva att de inte är 

tillräckligt bra.
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När det gäller den samhälleliga stämplingen har det sett lite olika ut för intervjupersonerna. Albin 

och Charlie har redan från tidig ålder betecknats som avvikande av skola, BUP och övriga 

signifikanta andra. Olika insatser har igångsatts, i största välmening får man antaga, men utan att 

det haft någon effekt i fom av att deras beteenden ändrats till att vara mer socialt accepterade. De 

uttalar sig direkt kritiskt och man kan ana att de redan då, utan att själva kunna sätta ord på det, 

kände att de stämplades som avvikande genom samhällets mer formella negativa sanktioner. Båda 

uttrycker det som att deras omgivande uppväxtmiljö var negativ för dem.

Dennis drabbades av den samhälleliga stämplingen och negativa formella sanktioner senare under 

uppväxten, först när han dömdes till vård i slutet av tonåren efter den misslyckade bilturen som 

slutade i en krock. För honom var det nästan som en chock att komma till en behandling och att där 

utpekas som en missbrukare och en avvikare. 

Benny har mött den samhälleliga stämplingen först efter att hans moder pressat honom att genomgå 

en behandling i 22-23 års åldern. Det är därför lättare att förstå hans process in i missbruket genom 

Kristiansens (2000) karriärmodell då han mycket tydligt och omfattande beskriver hur nyfiken han 

varit på hasch sedan han läst om det, sett det på film och så vidare. Just nyfikenheten och intresset 

för drogen beskrivs av Kristiansen (2000) som den drivande kraften för att testa. Någonting som är 

nytt och spännande snarare än ett sätt att självmedicinera eller döva måendet. Att börja röka hasch 

blev ett sätt att revoltera mot fadern som hatade "flummare", söka efter en ny identitet som låg så 

långt bort som möjligt från faderns ideal. Det faktum att jag inte tycker att Goldbergs 

avvikarkarriärmodell kan förklara Bennys process fullt ut kan till viss del ses som en kritik mot 

modellen. Det är snarare så att Benny mötte den sekundära avvikelsen, då han såg sig som en del i 

ett missbrukssammanhang, redan innan han mötte den samhälleliga stämplingen. Hiltes (2003) 

kritik mot karriärbegreppet får här relevans. 

Den sekundära avvikelsen exemplifieras kanske allra tydligast i det sista citatet där Albin berättar 

hur andra människors stämpling, negativa sanktioner och negativa förväntningar på honom gör 

honom till det monster andra människor ser när de tittar på honom. Alla intervjupersoner tar i detta 

stadium alltmer in bilden av sig själva som avvikare och gör den bilden till sin egen såsom 

Goldberg (2010) beskriver. De avskärmar sig mer och mer från det vanliga samhället och dess 

normer till förmån för andra kontakter med avvikare inom missbrukskretsen. 

Intervjupersonerna beskriver en vardag i avvikelsespiralen som ligger långt ifrån det normala 
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samhällets vardag. Utanförskapet är befäst och identiteten är lika med avvikelsen. De insatser som 

görs och de negativa sanktioner de möter leder till ytterligare bekräftelser på deras dåliga självbild 

och leder till en allt mer negativ självuppfattning. Fler och fler områden i livet fallerar såsom 

boende, ekonomi och relationer.

Vilka processer ligger bakom de före detta missbrukarna steg 
mot drogfrihet?

Intervjupersonerna har beskrivit olika avgörande tidpunkter i deras missbrukskarriär då de känt att 

steget mot ett drogfritt liv varit nödvändigt. Deras upplevelser kommer att presenteras i detta 

avsnitt.

Personligt bottenläge
Två av intervjupersonerna beskriver deras process mot att sluta missbruka som ett läge där de var 

totalt nedkörda i botten. De beskriver hur deras situation blivit så desperat att deras tankar på ett 

mycket konkret sätt rör sig kring döden som en medveten eller omedveten utväg. Benny berättar om 

hur han var inne i ett långvarigt, kontinuerligt amfetaminmissbruk.

Detta höll jag på med i 3-4 år efter det. Sen... Då hade jag förlorat lägenhet, då var 
jag hemlös, jag bodde på [kyrkans akutboende] i X. Miserabelt. Hankade mig fram, 
gick ofta hungrig ja såhär... inte alls bra. Där någonstans nådde jag min personliga 
botten då. [---] "Jag kommer att dö såhär, om jag fortsätter. Jag vill inte leva såhär. 
Jag vill ha en meningsfull tillvaro". (Benny)

Albin beskriver hur han, efter att för första gången lyckats hålla sig drogfri under en längre period 

av tre månader, återfaller i missbruk och hur han gör det ordentligt. I synnerhet en händelse, när han 

mot betalning slog ner en äldre man med ett basebollträ framför ögonen på dennes barnbarn, fick 

honom att sjunka ner på bottnen.

...liksom 7 månader av helvete. Det var 7... mycket skit har hänt i mitt liv men de 
här 7 månaderna var nog de våldsammaste, skitigaste, äckligaste månaderna jag 
någonsin varit med om. Det kändes som hela 80-talet blev komprimerat på 7 
månader.[---]Våld, våld, våld varje kväll, varannan dag, hela, hela tiden. Gick bara 
ut på supa knarka, skaffa pengar, skit, skit, skit. [---] där fanns inga droger längre 
som kunde ta bort det som gjorde ont. Det fanns... för att jag mådde rent ut sagt så 
jävla dåligt av det här när de barnen tittade, så att... jag ville inte. Alltså jag kunde 
inte knarka bort det. [---]  Jag mådde så jävla dåligt alltså att jag ville dö... (Albin)
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Developmental change
Dennis beskriver med lika delar humor, skamsenhet och vanvördighet hur han under tidigare 

vistelser på häktet främst sett Bibeln som en god källa för gratis cigarettpapper. Han hade dock 

redan långt tidigare umgåtts med tanken på att det kanske fanns någonting annat, någonting större 

än han själv i livet. Han sökte efter en annan mening med livet än de ständiga negativa upplevelser 

missbruket förde med sig. 

Ja de kom ibland [tankarna på ett annat liv utan droger]; "Men är det såhär det ska 
vara?" Men de kom mycket... de har ju kommit nu längre fram att såhär får det inte 
vara. (Dennis)

För Dennis uppstod ett avgörande ögonblick, en vändning, när han för vem vet vilken 

gång i ordningen, befann sig inlåst på häktet i avvaktan på att en fängelsedom skulle 

verkställas.

För att när jag ligger i sängen, cellsängen då ligger jag så [visar på en position i 
fosterställning] in mot väggen och då är det som att min tanke säger till mig att 
"Res dig upp" och den är riktigt, riktigt stark liksom. Så reser jag mig upp och sen 
knäpper jag mina händer och ber till gud och säger att "Gode gud jag vill inte leva 
såhär längre. Hjälp mig om du finns!"[---] "Förlåt för allting jag har gjort och..." 
räknar upp min familj och morsan och farsan och mina systrar och... Allting som 
man förlorat genom åren liksom. Efter att jag har bett känns det som en lugn och 
frid i kroppen. [skratt]. (Dennis)

Drifting out
För Charlie har vägen mot ett drogfritt liv varit mer av en successiv överglidning i ett annat sorts liv 

än det han tidigare fört. Han beskriver i intervjun att han till stor del lämnade de problem han hade 

bakom sig i sin hemstad. Samtidigt berättar han också att han i samband med flytten hade med sig 

en del piller som räckte i ungefär ett halvår och som han tog då och då på grund av stressen i 

samband med att bryta upp. 

Då träffade jag min nuvarande sambo via internet. Vi träffades och så beslöt man 
sig för att flytta. Då hade det ju nästan planat ut med allting. Jag tog nästan 
ingenting. [...] Ja det var liksom att man hade en tjej och som man kanske ville 
satsa på och det hägrade en flytt från K. Och jag tyckte det lät lite bättre än att... 
Jag hade ju fått ordning på allting. Lägenheten var fin och det var liksom inget 
problem men jag kände att det kunde ju även vara på väg att gå åt helvete. Jag hade 
lite sådär börjat röka heroin lite då och då och så var det lite annat istället för 
heroinet så fick man ta andra grejer. (Charlie)
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Tidigare forskning
Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de nått en punkt i sitt missbruk som Blomqvist 

(1999) döpt till "vändning". Missbruket har lett till allt fler negativa konsekvenser som blir mer och 

mer tydliga för missbrukaren. Man kan säga att vågskålen mellan å ena sidan missbrukslivet och å 

andra sidan ett missbruksfritt liv blir synlig och beslutet eller viljan att börja fokusera på den 

missbruksfria sidan börjar ta form.

Två intervjupersoner beskriver en tillvaro i missbruket där de upplever att de fullkomligt nått sin 

personliga botten på det sätt som Kristiansen (2000) tar upp. De upplever förstörda relationer till 

anhöriga, kriminalitet, jakt på pengar och droger, våld och otrygghet. Effekterna av deras liv som 

missbrukare är så stora att de ifrågasätter om de ens kommer att överleva ett vidare missbruk. En av 

intervjupersonerna levde under en period med frågeställningen om han skulle ta sig ur missbruket 

genom att begå självmord, han mådde så dåligt att han ville dö.

För Dennis var mötet med Gud på ett häkte en avgörande vändning. Han upplevde inte att han just 

då befann sig i ett personligt bottenläge. Han hade faktiskt varit med om värre situationer tidigare 

under missbrukslivet. Det var snarare känslan av att missbrukarlivet var meningslöst och 

innehållslöst som skapade en drivkraft att söka ett annat liv och en annan mening utanför 

missbruket. Kristiansen (2000) belyser att den personliga utvecklingen inte avstannar utan fortsätter 

även under missbrukstiden. Även om en person missbrukar fortsätter han att reflektera över sin 

tillvaro och hur han passar in i sin omvärld. Dennis kom till en viktig vändpunkt i att sluta 

missbruka på häktet men han beskriver i intervjun även hur tanken på Gud funnits med honom 

under en längre tid och att intresset för att utforska tron hade mognat fram.

Charlie beskriver en process ut ur missbruket där han successivt trappade ner bruket av droger efter 

att ha hamnat i en ny social situation. Han beskriver hur han redan innan flytten till en tjej i en 

annan stad nästan upphört att ta droger även om han samtidigt beskriver en ambivalens kring 

drogfriheten då han både börjat röka heroin och hade piller med sig till den nya staden.  Det fanns 

inget definitivt tillfälle där han fattade ett beslut att sluta missbruka utan han gled snarare ifrån det - 

drifting out - efter att bytt socialt sammanhang på det sätt som beskrivs av Kristiansen (2000). Det 

var inte vare sig lockande eller tvunget att droga längre när han blivit sambo med en drogfri tjej som 

hade ett välfungerande nätverk av familj och vänner, när han hade ett ordnat boende och hade 
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skaffat sig ett arbete.

Hur har de före detta missbrukarna lyckats förändra sin 
självbild?

Bilden av sig själv som avvikare och missbrukare, vilket grundar sig i sekundär avvikelse, är inte 

helt självklar. För att kunna se sig själv som avvikande måste man veta vad som är att betrakta som 

normalt och detta är något intervjupersonerna brottats med både under sin tid i missbruket och efter 

att de närmat sig drogfriheten. 

En kamp med självbilden

Flera av intervjupersonerna kämpade trots ett krävande liv som missbrukare mycket med sin 

självbild och för att bete sig så normalt som möjligt. De visste helt uppenbart vad som i samhällets 

ögon var att betrakta som ett normalt och välfungerande beteende och försökte att närma sig detta så 

mycket det gick.

Jag tokknarkade inte flera månader i sträck utan någon månad sen några månader 
emellan och så vidare... Då skötte jag mig och kanske gick på min praktik och... 
Jag hade ju ändå den här lilla spärren att jag måste ha pengar och för att soc skulle 
behålla min lägenhet. (Charlie)

Dennis försökte att distansera sig från dem han ansåg vara tyngre missbrukare än han själv genom 

att intala sig att han var lite bättre än dem. Det fick honom att känna sig mer normal. Samtidigt 

berättar han i intervjun att han var så insyltad i missbrukslivet att han inte såg någon väg ut. Första 

gången han skulle röka heroin tänkte han såhär:

"Äh jag kan väl testa det också" och "Det är ju inte sprutor och det är inte alls..." 
Allt det resonemanget "Sprutor och sånt kommer jag aldrig att ta och röka hasch 
det kan man ju göra..."jag pratade så liksom, hade den; var lite bättre. Hela tiden
en..., typ som alkoholister som sitter på en bänk, jag sitter ju inte på en bänk.
(Dennis)

Även Albin försökte att se sig själv som mer normal än andra missbrukare. Han hade 

inga större problem att acceptera att han var alkoholist, bevisen talade uppenbarligen för 

detta då han bland annat behandlats med Antabus. 

Så någonstans satt väl det kvar att knark är inte bra men man är väl ingen knarkare 
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om man inte använder sprutor och jag stack ju inte mig själv så då var jag ju ingen 
knarkare. [...]Än idag har jag inte stuckit mig i armen men däremot har jättemånga 
andra fått sticka mig [skratt] Nån slags förnekelse "Jag var ingen knarkare" Jag 
hade det jobbigt ju men det var en jävla massa konsekvenser men jag var fan ingen 
knarkare. (Albin)

Tron på sig själv

Vid någon punkt i slutet av missbrukskarriären har alla intervjupersonerna kommit till en insikt om 

att de behöver förändra sina liv. De har vågat lita på sig själva och den styrka de själva besitter för 

att ta sig ur missbruket.

Jag fick lära mig den hårda, smärtsamma vägen att jag måste förändras. Förändras 
inte jag kommer det att gå åt helvete. Jag måste fortsätta utvecklas som människa. 
Alla områden i mitt liv har sett ut likadant. Jag har bränt mig. Jag har lagt handen 
på spisplattan och så har jag bränt mig och fattat att jag bränner mig om jag gör det. 
Jag har fått berätta, alltså jag har förstått, ganska omgående, att jag inte kan gå runt 
med en massa hemligheter för de växer i skallen på mig. "Man kan inte rädda röven 
och ansiktet samtidigt". (Albin)

När Benny erbjöds ytterligare en behandling enligt 12-stegsprogrammet sparkade han bakut och 

hittade sin egen styrka och en stolthet i att själv skapa sig ett drogfritt liv.

Då bara tvärvägrade jag och tänkte att "Nej, fan, jag ska klara det här själv!" Det 
gav mig en styrka i sig. Ta stolthet i att göra det själv. Använda mig av de redskap 
jag fått i mina tidigare behandlingar. [...] jag hade bestämt mig någonstans på 
riktigt. Innan så hade det varit omständigheter utifrån som gjorde att jag ville sluta. 
(Benny)

Även Charlie talar om stoltheten över att klara drogfriheten. Han vågade lita på sig själv och sin 

egen bedömning av vad som var bäst för honom.

Jag är ganska nöjd att jag har fixat det här själv... Det är en vilja och en insikt. Det 
är det det handlar om. Det har alltid varit så att ingen skall tala om för mig hur jag 
skall göra eller vad jag skall göra utan jag måste själv komma fram till att "såhär 
ska det vara, såhär måste det vara" annars funkar det inte. Så det... Folk kan ju... 
Det kan stå 100 människor som säger att "såhär ska det vara". Jag hade inte lyssnat 
ändå. Så är det med alla tror jag. (Charlie)

Dennis hittade modet att lita på sig själv för att nå en förändring.

Viljan har funnits innan också i livet....Att sluta med drogerna. Men det har inte 
varit så stark och och det har inte funnits... vad ska man säga... Det finns någon låt 
som heter "Viljan, men inte rätta modet" [skratt]... ja. Jag tror att det, modet med 
hänger med. (Dennis)
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Den positiva självbilden

Efter att ha lyckats bli drogfria har de före detta missbrukarnas bild av sig själva förändrats till 

någonting mycket mer positivt. De har känt att de har klarat av att bryta med sitt gamla liv och detta 

har gett dem ett stärkt självförtroende och en tro på sig själva. De ser sig inte längre som avvikare. 

Albin accepterar sig själv på ett sätt som han aldrig tidigare gjort.

Jag förstod inte att jag var bra nog som jag var. Idag tycker jag att jag är bra nog 
som jag är men då fattade jag inte det. (Albin)

Benny beskriver hur han blev uppskattad av personalen på ett drogfritt boende där han bodde när 

han blev drogfri och hur detta ledde till en ny syn på sig själv och ett ökat självförtroende.

Och det har hamnat lite grand i en särställning på [ett drogfritt boende] också 
därför att jag har gjort de här sakerna och försökt hålla en positiv attityd och jag 
hamnade lite grand i en status där också... en positiv status som jag inte haft. Dels 
hos de andra klienterna som ett gott exempel och framförallt hos personalen som... 
ja... jag vill inte säga att jag hamnade mitt imellan; jag var fortfarande klient och 
behandlades som en sådan, men jag kände ett förtroende från dem och kände 
liksom att de andra de... såg upp till mig är kanske att ta i men ändå, använde mig 
som ett lyckat exempel. (Benny)

Efter att ha skapat ett nytt liv i en ny stad är Charlie totalt integrerad i det vanliga samhället och han 

ser sig nu som en helt vanlig person. Att gå tillbaka till ett missbrukarliv vore endast idiotiskt och 

smärtsamt.

Nej jag har gett mig fan på att jag ska göra det så... (...) Jag har blivit lite äldre och 
lite mognare, jobbar, fast jobb sedan 5 år så ja... körkort, nästan skuldfri. Det är 
bara positiva grejer. Bra sambo. Så det är nej... Varför gå tillbaks till något...totalt 
meningslöst? Det är ju som att slå sig själv med en hammare [skratt]. (Charlie)

Från att ha levt ett innehållslöst liv då varje dag såg likadan ut i jakten på pengar, droger, en plats att 

sova för natten o.s.v. känner Dennis stolthet över vem han är och att han lyckats bli drogfri.

Jag stör inte mig alls om jag berättar [om missbruket] om folk snackar med mig. 
Jaja, det vet ju de flesta om som vet vem jag är att jag varit igång i missbruk och 
sånt men jag kan ju rak i ryggen stå och säga att "Jag bor i X., jag har en flickvän 
och jag spelar mycket musik och läser böcker". Jag kan liksom prata om någonting 
och jag kan säga att jag är snart ett år gammalt. (Dennis)
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Tidigare forskning
En grundläggande del av stämplingsteorin är att den person som stämplas som avvikare så 

småningom tar till sig denna bild som sanning genom den sekundära avvikelsen (Hilte 1996). Detta 

gör att den stämplade personen har en mycket negativ bild av hurdan han är som person och av de 

kvaliteter han besitter. Samtidigt är ingenting statiskt utan som Kristiansen (2000) beskriver det så 

slutar inte missbrukarna att utvecklas på det personliga planet under missbrukstiden utan relaterar 

sig hela tiden till sin omvärld och reflekterar över följderna av missbrukslivet.

Intervjupersonerna har ibland haft svårt att acceptera den självbild de haft som avvikare och ser sig 

själva i relation till andra missbrukare som de tycker ligger ännu längre ner på skalan. Till exempel 

jämför sig Dennis med de missbrukare som sitter på bänken. Så långt ner på botten hade han i alla 

fall inte sjunkit. Albin har aldrig stuckit sig själv med en spruta, även om han många gånger låtit 

andra göra det åt honom. Då var han i sina egna ögon åtminstone inte en knarkare utan bara en 

vanlig alkoholist.

När Goldberg (2010) beskriver vad som är viktigt för att en behandling skall vara till hjälp beskriver 

han främst att utgångspunkten är den egna viljan att sluta missbruka. Missbrukaren behöver även 

nya redskap för att ändra sitt sätt att tackla problem, förbättra sin självbild, hitta nya - meningsfulla 

- aktiviteter samt bygga upp ett nytt fungerande socialt nätverk. Goldberg relaterar dessa 

förändringsområden främst till just behandling men jag ser det som att det gäller även utanför själva 

behandlingssituationen.

Mina intervjupersoner har hittat viljan att sluta missbruka, de har ändrat tankemöster till att inte 

hemfalla till droganvändning vid motgångar, de har ändrat sina livssituationer så att de har arbete 

eller en meningsfull sysselsättning samt ett nytt drogfritt socialt nätverk. Men främst av allt har de 

ändrat sin syn på sig själva som avvikare. De har hittat kraft inom sig själva att ändra sina liv och 

detta har lett till en genomgripande positiv förändring. De har litat på att de kan klara av att sluta 

missbruka och de har blivit stärkta av detta. Framgången föder en förändrad självbild där de ser sig 

själva som normala, kompetenta och värda att leva ett vanligt liv, som de vill leva det, utan droger.
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5. RESULTATSAMMANFATTNING
Min undersökning visar utifrån ett stämplingsteoretiskt ramverk, främst genom Goldbergs (2010) 

avvikarkarriärmodell, hur de före detta missbrukare jag har intervjuat genom sina avvikande 

handlingar och genom samhällets reaktioner på dessa handlingar hamnat allt längre bort ifrån det 

normala samhället. De har av sina föräldrar och av samhället stämplats som avvikande som 

individer och de har tagit till sig denna bild och har gjort den till sin egen. De har allt mer gått in i 

identiteten som avvikare och som missbrukare tills de varit inne i ett mångårigt tungt missbruk med 

kriminalitet, våld, bostadslöshet och flera andra negativa erfarenheter.

Undersökningen visar även vilka erfarenheter de har av "vändningar" (Blomqvist 1999) som varit 

avgörande tillfällen eller snarare processer för att lämna missbruksvärlden och söka sig tillbaka till 

det vanliga samhället. Två av intervjupersonerna träffade bottnen i det personliga bottenläget då 

allting såg nattsvart ut och det kändes som om valet stod mellan att dö eller att sluta missbruka. En 

av intervjupersonerna kände en trötthet och en meningslöshet med missbrukslivet och sökte sig 

istället till en meningsfull tillvaro i en kristen gemenskap vilket benämns förändring genom 

utveckling. Den siste intervjupersonen lämnade missbruket bakom sig när hans livssituation 

ändrades till det bättre i en annan stad. När han mådde bättre och hade det bättre ordnat omkring sig 

var det inte längre nödvändigt att missbruka utan han gled ifrån missbruket snarare än beslutade sig 

för att sluta.

Slutligen visar undersökningen hur de före detta missbrukarna lyckats förändra sina liv till att bli 

drogfria först när de ändrat sin självbild. Utifrån ett stämplingsteoretiskt perspektiv har de gått från 

sekundär avvikelse (Hilte 1996) där de haft en negativ självbild där de sett sig själva som avvikande 

till att omformulera denna bild till en mer positiv sådan, en bild av dem själva som normala och 

värdefulla. Det har varit en lång, fortgående process av förändring av tankemönster, förändring av 

livssituation och främst förändring av synen på dem själva.
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6. SLUTDISKUSSION
Såhär i slutskedet av min uppsats så kan jag bara konstatera att det varit oerhört spännande att möta 

mina vänner på en nivå som skiljer sig från den vanliga kompisrelationen. Det har varit givande och 

ett privilegium att som uppsatsskrivare ta del av deras berättelser, men främst har det varit en chans 

till en personlig bearbetning och ett djuplodande utforkande av mitt eget förhållande till deras 

mångåriga liv i missbruket. Jag har sett deras erfarenheter ur ett annat perspektiv än jag tidigare har 

gjort; det vetenskapliga. Detta har för mig gjort att traumat det innebär att ha vänner som dansat på 

slak lina över avgrunden har minskat och jag förstår bättre hur och varför de hamnat där de hamnat. 

Samtidigt har det väckt många nya frågor som rör missbruk och behandling.

Användandet av narkotika skiljer i dagens svenska samhälle ut sig från andra missbruk såsom 

alkoholmissbruk, spelmissbruk och sexmissbruk genom att det bryter mot både juridikens regler 

och mot våra traditionella svenska sedvänjor. Vi behandlar och vi bestraffar en och samma företelse 

på samma gång, ofta genom att döma en person till vård. Är detta inte en paradox? Är det rimligt att 

döma en person till vård eller dömer man genom detta bara ut honom ytterligare som avvikare?

Stämplingsteorin visar ju på att de negativa sanktioner Giddens (1994) redogör för som drabbar en 

stämplad leder till att han drivs ännu längre bort från normaliteten och in i en negativ 

avvikaridentitet. Detta ställer frågan om bland annat LVM och kontraktsvård på dess spets. Skall 

samhället till exempel gå in "för att rädda liv" eller gör man sig då själv en björntjänst genom att 

ännu en gång märka ut en person som avvikare? Är det lönt att satsa samhällsresurser på behandling 

av personer med bristande motivation? Liknande frågeställningar tas upp av Goldberg (2010) som 

fortsätter att forska i ämnet.

Jag skulle vilja ta chansen att göra ett experiment genom att vända Goldbergs avvikarkarriärmodell 

upp-och-ner så att den istället visar hur en positiv karriär ser ut när missbrukaren är på väg ut ur 

missbruket, en sorts normalitetskarriärmodell. Jag fokuserar inte lika mycket på föräldrarnas roll i 

modellen eftersom det är en vuxen människas karriär och inte ett barns - där föräldrarna är barnets 

allt. 

Då blir första steget tillbaka till det normala samhället att missbrukaren gör motsatsen till primär 
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avvikelse, det vill säga; följer samhällets normer och regler genom att försöka bli drogfri. Kanske 

kan det kallas primär normalitet. Detta uppfattas av signifikanta andra, viktiga personer i den före 

detta missbrukarens närhet, som något positivt och det återförs till honom genom positiva 

sanktioner. Samhälleligt inkluderande istället för samhällets stämpling. I motsats till sekundär 

avvikelse leder detta istället till sekundär normalitet; den före detta missbrukaren tar till sig den bild 

andra har av honom som en vanlig person som agerar normalt och i enlighet med 

samhällsnormerna, en person värd att tycka om och respektera. Efter det kommer 

normalitetsspiralen där de positiva följderna av ett drogfritt liv blir fler och fler. Man får ett stabilt 

boende, lär känna fler och fler drogfria personer, skaffar utbildning eller arbete, ordnar sin ekonomi 

etc. Kanske filar Goldberg på denna utveckling av avvikarkarriärmodellen just i detta nu?

Utifrån mina analyser av intervjumaterialet så upplever jag att jag fått en ökad inblick i att vägen ut 

ur missbruket kan te sig mycket olika vid en första anblick. Samtidigt finns det faktorer på en högre 

och kanske mer universell nivå som är liknande för alla mina vänners väg ut ur missbruket. Jag 

väljer att avsluta uppsatsen genom att citera Blomqvist (1999, sid. 202) eftersom jag anser att hans 

formulering beskriver alla mina vänners berättelser på ett pricksäkert sätt:

Med risk för att förfalla till billig retorik kan man sammanfattningsvis säga att 
vägen ut ur missbruket i mycket vid bemärkelse är en fråga om tro, hopp och 
kärlek: om att utveckla och stärka sin tro på sin egen förmåga att makten över sitt 
liv, om att finna hopp om ett annat sätt att leva och en ny mening i livet, och om att 
möta kärlek och omsorg från andra människor och/eller någon form av högre makt.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Hur såg din uppväxt ut? 
-Socialt
-Ekonomiskt
-Känslomässigt

Berätta om tiden som missbrukare. 
-När började du?
-Hur gick det till när du började missbruka? 
-Vad gjorde att du började?
-Hur såg livet som missbrukare ut?

Vilka insatser gjordes under missbrukstiden för att du skulle sluta missbruka?
-Egna insatser
-Samhällets insatser

Hur såg det ut när du slutade missbruka?
-Hur gick det till?
-Vad var det som gjorde att du slutade missbruka?
-Vad fick du för hjälp?

Hur ser framtiden ut? 
-Socialt 
-Ekonomiskt
-Drogfrihet
-Hinder/svårigheter
-Drömmar
-Planer 
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