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The aim of this study was to examine how “Professional Exes”, individuals that have exited a 

drug abuse and a criminal career and further are educated to work in the addiction field, trans-

formed their identity and which factors that were significant in the process. The result of this 

study are based on semi-structured interviews with five Professional Exes and shows which 

specific factors in the process that contributed to the transformation and what kind 

of difficulties and barriers that existed during the process. The study suggests that, among 

other things, identification with others exes and the 12 Step Program are significant factors in 

the process. Furthermore, the study suggests that a difficulty in the transformation is that resi-

dues from the previous identity such as a poor self-esteem occurred in some situations.  
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1. Inledning 

Vi har båda haft vår verksamhetsförlagda utbildning inom missbruksvården och mött klienter 

med kriminalitet och drogmissbruk bakom sig och vi ville därför, när det var dags att skriva 

vårt examensarbete, fördjupa våra kunskaper inom detta område. Under praktikperioden 

träffade vi även behandlare och terapeuter som tidigare har haft en kriminell livsstil med 

drogmissbruk och numera arbetar aktivt inom missbruksvården. En vanlig uppfattning är att 

det är svårt att lämna ett liv med droger och kriminalitet bakom sig, samt att många med 

denna bakgrund upplever svårigheter med att bli socialt integrerade i samhället. Vi blev därför 

intresserade av att se hur behandlare med eget förflutet av detta kommit ur sitt missbruk och 

vad som motiverat dem att upprätthålla drogfrihet och vidare utbilda sig för att hjälpa andra. 

Vi bestämde oss för att titta närmre på processen dessa individer genomgått och hur deras 

identitet förändrats av denna livsomvändning.  

1.1. Problemformulering 

Ebaugh (1988) skriver att erfarenheter av att vara ett ex av ett eller annat slag är vanligt i det 

moderna samhället. Numera är det vanligt att individer går in i och ur många roller under en 

livstid i jämförelse mot förr, då det var mer vanligt att spendera hela livet i ett äktenskap, i en 

karriär och på samma geografiska plats. Ebaugh skriver att det länge har funnits ett intresse 

för dessa rollbyten och vändpunkter och hon försöker i boken Becoming an Ex förklara inne-

börden av att lämna en omfattande roll för att forma en ny identitet. Hon utforskar en stor 

bredd av rollbyten, vilket innefattar allt från före detta kriminella och missbrukare till perso-

ner som genomgått en skilsmässa eller ett könsbyte. Ebaughs fokus ligger på frivilliga exit-

processer, det vill säga processer där människor har lämnat en roll för en annan av egen vilja.  

En grupp av personer som har genomgått en sådan typ av exitprocess är de som lämnat en 

avvikande roll i samhället, för att sedan omvandla och använda sina avvikande kunskaper och 

erfarenheter för att inta en ny professionell roll i samhället. Brown (1991) skriver om 

”professionella ex”, som syftar till individer som använder en tidigare avvikande status som 

en språngbräda in i en karriär inom behandling. Som vi nämnde i vår inledning kom intresset 

att studera processen som professionella ex har genomgått under vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Detta intresse ökade då vi fann ett flertal artiklar där författarna påpekar att profes-

sionella ex inom missbruksvården är ett vanligt förekommande fenomen och att uppdaterad 

forskning kring detta är nödvändigt.  Bland annat skriver Doukas & Cullen (2010) i artikeln 
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”Recovered addicts working in the addiction field: Pitfalls to substance abuse relapse” att 

forskning om före detta missbrukare som arbetar inom missbrukarfältet började komma på 

1970- och 1980-talet men minskade på 1990- talet. De skriver även att kvalitativa studier om 

processen som dessa personer genomgår från att de lämnat ett aktivt missbruk för att arbeta 

inom missbrukarfältet är viktiga. Forskning behövs för att se hur valet av denna yrkesväg in-

fluerat deras eget tillfrisknande för att på så sätt ge en röst åt det känsliga ämnet gällande åter-

fall bland före detta drogmissbrukare som arbetar inom missbruksvården (Doukas & Cullen, 

2010:228).  

Sharp & Hope (2001) har utfört en studie om professionella ex, och betonar att det inte alltid 

innebär en frälsning att bli ett professionellt ex. De menar att de avvikande beteendena kan 

fortsätta och att de endast avslutat en avvikande roll (Sharp & Hope, 2001:680). Brown 

(1991) betonar istället att viljan att ge tillbaka vad de professionella exen själva har fått oftast 

leder till deras egen frälsning då karriären och det egna tillfrisknandet går hand i hand 

(Brown, 1991:224). Ytterligare studier om professionella ex kan ge bidrag till diskussioner 

om ovanstående.   

Forskning som finns kring professionella ex, och då specifikt drogmissbrukare med en krimi-

nell bakgrund som arbetar inom missbruksfältet, handlar om motiv till karriärvalet, fallgropar 

som kan leda till återfall bland denna yrkeskategori, för- och nackdelar med den egenlevda 

erfarenheten i klientarbetet och om huruvida de har övergett sin föregående avvikande karriär. 

Vi valde att studera hela processen professionella ex inom missbruksvården genomgått sedan 

de övergett sin tidigare livsstil till dess att de börjat arbeta inom behandling. Detta för att se 

vilka faktorer som har haft betydelse i omformningen av identiteten.  

1.2. Syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur professionella ex inom missbruksvården har omformat sin 

identitet sedan de avbrutit sitt drogmissbruk och sin kriminella livsstil samt vilka faktorer som 

har varit betydande under denna process.  

1.2.1. Frågeställningar 

1. Hur har vägen till en ny identitet sett ut? 

2. Vad har varit bidragande i processen att omforma identiteten och på vilket sätt? 

3. Vilka svårigheter och hinder har funnits under processens gång?  
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2. Tidigare forskning 

Vi har delat upp vår tidigare forskning i fyra avsnitt. Vi börjar med Kriminalitet och droger 

vilket följs av Motiv till drogfrihet och ett liv utan kriminalitet samt Behandling och upprätt-

hållande av drogfrihet. Vi avslutar med Professionella ex inom missbruksvården.   

2.1. Kriminalitet och droger  

Gunnar Bergström har lång erfarenhet av behandlingsarbete gällande drogberoende och 

personer med en kriminell livsstil. Han har inom kriminalvård och kriminaltjänst arbetat som 

metodutvecklare och handledare samt skrivit boken Kriminalitet som livsstil (2004), där han 

beskriver en teori om hur kriminalitet kan beskrivas, förklaras och behandlas. Då alla våra 

informanter levt ett kriminellt liv med drogberoende från tidiga tonåren kommer vi, för att 

kunna ge en ökad förståelse för vårt resultat, nedan presentera Bergströms förklaring på sam-

bandet mellan kriminalitet och droger samt hur ungdomar kan dras in i kriminalitet.  

Bergström skriver att sinnesförändrande droger och kriminalitet har en koppling. Han skriver 

att drogberoende kan leda till kriminalitet och ett kriminellt beteende kan leda till drogmiss-

bruk. Vidare skriver han att livsstilskriminella och narkomaner utgör samma kategori männi-

skor och att denna slutsats kan dras av diverse undersökningar. Den dominerande centralsti-

mulerande drogen i Sverige är amfetamin och många amfetaminmissbrukare är högkriminella 

och stjäl mer än vad deras drogmissbruk kräver. Bergström menar att även heroin bör nämnas 

i sammanhanget och att det finns ett klart samband mellan egendomsbrott och heroinmiss-

bruk. Det är en dyr vana på grund av att det är starkt beroendeframkallande och marknadspri-

set påverkar gatubrottsligheten (Bergström, 2004:34-35). 

Bergström skriver att vårt tänkande avgörs i tonåren. Under dessa år har alla drag av oansva-

righet samt behov av lusttillfredställelse och beroende på vilka val individen gör, vilka livs-

villkor som finns eller hur det sociala umgänget ser ut så utvecklas människor i olika rikt-

ningar. Han menar att individen i bästa fall mognar, lär sig att ta hänsyn till andra och att ta 

ansvar över sitt eget liv, men i värsta fall lockar den kriminella karriären på grund av tidigt 

belönande eller bekräftande på kriminellt beteende (Bergström, 2004:128). 
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2.2. Motiv till drogfrihet och ett liv utan kriminalitet  

Arne Kristiansen är socionom och fil.dr i socialt arbete och har skrivit boken Fri från 

narkotika - om kvinnor och män som varit narkotikamissbrukare, som bygger på en under-

sökning där 14 personer med ett före detta narkotikamissbruk deltagit. När intervjuerna 

genomfördes hade de alla varit drogfria minst två år och levde socialt integrerade liv 

(Kristiansen, 2000:19). Vi kommer nedan att presentera Kristiansens beskrivning på ett motiv 

som kan ligga bakom beslutet att bli drogfri. Han förklarar det som att vissa når ”personlig 

botten”. Därefter kommer en beskrivning av en fas Bergström (2004) menar att de som levt en 

kriminell livsstil kan hamna i efter en viss ålder. 

Kristiansen skriver att många narkomaner tar beslutet att bli drogfria då de nått ”The rock 

bottom”. Kristiansen skriver att detta är ett centralt begrepp där skälet att lämna ett liv med 

droger har anknytning till negativa konsekvenser av missbruket. Han skriver vidare att detta 

är en subjektiv upplevelse och det finns ingen given punkt vad ”The rock bottom” är, men att 

det för många är en väldigt obehaglig upplevelse. Individen inser att han eller hon måste för-

ändra sitt liv, då denne befinner sig i ett personligt bottenläge på grund av missbruket och har 

därmed hamnat i en existentiell kris. Negativa konsekvenser kan exempelvis vara att indivi-

den är slutkörd psykiskt eller fysiskt och inte orkar upprätthålla missbruket, en oro för den 

egna hälsan eller att det skapar problem i relationer till familjen (Kristiansen, 2000:38) 

Bergström beskriver ett motiv till att sluta med kriminella handlingar och menar att individer 

som levt en kriminell livsstil sedan tonåren efter 40-års ålder ofta kommer in i en så kallad 

utbrändhetsfas där känslor av hopplöshet kommer. Den kriminelle ser ingen framtid i fortsatt 

brottlighet men inte heller en framtid utan. Ingen utväg syns och tankarna på att ta sitt liv är 

tydliga. Den kriminella är utbränd och trött på brottslighet och orkar inget mer (Bergström, 

2004:167). 

2.3. Behandling och upprätthållande av drogfrihet 

Då flertalet av våra informanter genomgått tolvstegsprogrammet inleder vi detta avsnitt med 

att beskriva tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper som är uppbyggda på denna behand-

lingsmetod. Därefter presenteras tidigare forskning om behandling av missbruk samt faktorer 

som är av vikt vid ett upprätthållande av drogfrihet.  
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Tolvstegsbehandling är uppbyggd i tolv olika steg, där medpatienter används för att hjälpa till 

att bryta ner det försvar en individ har ställt upp för att slippa ta itu med sin problematik. Det 

första steget innebär att erkänna beroendet och vidare diskuteras ämnen som andlighet och 

livshistoria. Syftet med tolvstegsprogrammet är att uppnå och upprätthålla en drogfrihet samt 

att förbättra livskvaliteten. (Socialstyrelsen, 2012). Behandlingen kan följas av medverkan i 

självhjälpsgrupper som Anonyma Narkomaner (NA) eller Anonyma Alkoholister (AA) vilka 

är uppbyggda på de tolv stegen. I gruppterapi får deltagarna tala om missbrukets konsekven-

ser samt hur livet påverkas av detta. Meningen är att det ska bli lättare att ta ansvar för det 

egna tillfrisknandet genom att individen får en insikt och styrka av att kunna identifiera sig 

med andra missbrukare i gruppen (Statens Institutionsstyrelse 2010:15-16). I Socialstyrelsens 

Nationella riklinjer för missbruks- och beroendevård (2007) står skrivet att om individen efter 

behandling går i självhjälpsgrupper såsom exempelvis NA innebär detta ett bättre utfall på 

längre sikt. Det bör därför förespråkas ett samarbete mellan självhjälpsgrupper och det profes-

sionella vårdsystemet (Socialstyrelsen, 2007:145).  

Nedan presenteras de tolv steg som används i ovanstående metod, direkt tagna ur broschyren 

”Fakta om Anonyma Alkoholister”: 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi inte längre kunde hantera våra liv. 

2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd. 

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer, sådan vi uppfattade honom. 

4. Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel. 

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 

7. Vi bad ödmjukt honom att avlägsna våra brister. 

8. Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem 

alla. 

9. Vi gottgjorde personligen alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utom då detta kunde 

skada dem eller andra. 

10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel. 

11. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi 

uppfattade honom - varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrka att utföra 

den. 

12. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta 

budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. 

 

(AA i Sverige, 2009:19) 
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Kristiansen skriver att det finns en uppsjö av olika behandlingar som skiljer sig åt men att 

forskning visar att inga specifika behandlingsmetoder gör narkomaner drogfria. Drogfrihet 

kommer istället av klientens motivation och är beroende av relationen till behandlaren. En 

känslomässig och förtroendefull relation mellan klient och behandlare är en av de viktigaste 

faktorerna för att uppnå ett positivt resultat. Kristiansen menar vidare att gemenskap och en-

gagemang många gånger är viktigare än det professionella innehållet och att behandlings-

resultatet är beroende av att klienten känner stöd från behandlingspersonal samt att behand-

lingen känns meningsfull. (Kristiansen, 2000:47). Även Bergmark (2010) skriver i artikeln 

”Den vetenskapliga grunden för psykosocial behandling av missbruk” att det är en internatio-

nellt frekvent observation att skillnad i utfall mellan olika behandlingsinterventioner inte 

existerar. Även han menar att det viktigaste i behandling är klienternas motivation och att 

relationen mellan behandlare och klient är den centrala komponenten i behandlingsarbete. 

Därför är variationen av olika behandlare viktigare för utfallet än variationen av behand-

lingsmetoder. Detta för att kunna möta klienters olikheter och behov (Bergmark, 2010:27).  

Jan Blomqvist (2002) skriver i artikeln ”Recovery with and without treatment: a comparison 

of resolutions of alcohol and drug problems” att faktorer som nya levnadsvanor samt inre för-

ändring är viktiga för att upprätthålla ett liv utan droger och alkohol. Individer som har lyck-

ats upprätthålla drogfrihet har ofta varit med om stora förändringar gällande sociala nätverk 

och en ny bostadsort samt har blivit väl integrerade i arbetslivet. Blomqvist skriver att de som 

har avbrutit sitt drogmissbruk med hjälp av behandling ofta är engagerade i arbete med att 

hjälpa andra missbrukare. Studierna artikeln bygger på visar att en större ansvarskänsla och en 

ökad självkontroll samt stöd och uppmuntran från omgivningen har betydelse för att kunna 

upprätthålla ett drogfritt liv (Blomqvist, 2002:147,149).  

2.4. Professionella ex inom missbruksvården 

Nedan presenteras tre artiklar baserade på studier om professionella ex inom missbruksvår-

den.  

David J. Brown (1991) har utfört en stor kvalitativ studie som innefattar semistrukturerade 

intervjuer med 35 professionella ex som är anställda inom behandling. Artikeln fokuserar på 

professionella ex erfarenheter och redogörelser, och målar upp centrala delar av deras speci-

fika exitprocess. Studien visar att det som motiverar ett ex att påbörja en professionell karriär 

inom missbruksvården är att det inom denna karriär finns en identitet som omfamnar deras 
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avvikande historia. De lämnar inte allting bakom sig utan använder delar av sin bakgrund som 

en tydlig yrkesstrategi, och ser sin bakgrund och identitet som en ovärderlig terapeutisk resurs 

(Brown, 1991:223). Brown menar alltså att karriären inom behandling är ett medvetet val då 

denna kontext ligger nära deras bakgrund och att de ofta känner en stor tillhörighet till de per-

soner de utbildar sig för att hjälpa (Brown, 1991:227). Studien visar vidare att den djupa 

personliga identifiering som professionella ex kände med sina egna terapeuter under sin 

behandling gav ett ego-ideal, där professionella ex får en stark vilja att ge tillbaka den gåva de 

själva har fått av sin terapeut (Brown, 1991:224). 

Doukas & Cullen (2010) arbetar som terapeuter inom missbruksvården. De har utfört en litte-

raturstudie som behandlar före detta missbrukare som numera arbetar inom missbruksfältet 

för att se hur deras förflutna påverkar deras arbete samt risker för återfall. Studien visar i 

likhet med Browns (1991) studie att en motivation för många som påbörjar en karriär inom 

missbruksfältet är en stark vilja att hjälpa personer med beroendeproblematik då de själva har 

befunnit sig i samma situation. Vidare menar Doukas & Cullen att ett motiv är att ge tillbaka 

till samhället. Dessa motivationer kan visa sig vara belönande då de blir medlemmar av sam-

hället och kan slå sig fria från en identitet baserad på tidigare misslyckanden (Doukas & 

Cullen, 2010:220). 

Doukas & Cullen (2010) skriver att före detta missbrukare som arbetar inom missbruksfältet 

har en förmåga att starkt identifiera sig med sina klienter. Detta kan vara en stor fördel för 

relationen mellan klient och behandlare. De skriver även att klienter har svårare att lura de 

behandlare som själva har haft ett beroende, på grund av att dessa har liknande erfarenheter. 

Att däremot ta för givet att det egna tidigare missbruket och den egna behandlingsprocessen 

liknar klientens är enligt Doukas & Cullen ett tecken på överidentifikation, vilket kan leda till 

förhastade och felaktiga slutsatser gällande klientens behandling. Behandlare som tenderar att 

överidentifiera sig med klienter har inte på ett lämpligt sätt bearbetat sina egna tankar och 

erfarenheter gällande sitt eget förflutna (Doukas & Cullen, 2010:223).  

Doukas & Cullens studie visar att det finns en risk att före detta missbrukare kliver in i arbetet 

inom missbruksfältet med hoppet att det ska ge dem en säkerhet i deras eget tillfrisknande. Att 

kliva in utan att ha löst sina egna emotionella problem leder ofta till komplikationer i behand-

lingsarbetet med klienter. En komplikation kan vara att det blir ett överengagemang hos 

behandlaren och att involverandet blir för stort. Behandlaren vill skydda klienten från den 

smärta som de själva har genomlevt. Att bli överengagerad i en klient kan bli en riskfaktor 
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mot återfall (Doukas & Cullen, 2010:220-221). Brown menar istället att den vilja att ge 

tillbaka vad de professionella exen själva har fått ofta fungerar som en professionell 

”tillfrisknadskarriär” där karriären och det egna tillfrisknandet går hand i hand och leder till 

deras egen frälsning (Brown, 1991:224). 

Sharp & Hope (2001) har utfört en fallstudie på en organisation där 15 professionella ex 

medverkat i djupgående intervjuer. De antar ett annorlunda perspektiv på professionella ex än 

Brown (1991) och Doukas & Cullen (2010). Sharp & Hope skiljer mellan en avvikande roll 

och en avvikande karriär, och menar att vissa professionella ex fortsätter med avvikande 

beteenden, och enbart har avslutat en avvikande roll (Sharp & Hope, 2001:680). Vidare 

beskriver Sharp & Hope skillnaden mellan brott och kriminalitet utifrån en självkontrollsteori, 

vilken säger att tendensen att begå brott är stabil, medan kriminella beteenden är föränderliga 

över tid. Studien visar att professionella ex tidigare påvisat en minskad självkontroll, vilket 

gör att de har en större tendens att även i framtiden syssla med avvikande beteenden, där de 

avvikande beteendena endast har bytt form (Sharp & Hope, 2001:682). De menar att rollen 

som ett professionellt ex inte endast resulterar i en ny yrkeskarriär och en identitet som är 

socialt accepterad, utan även ger nya möjligheter för avvikande beteenden så som bedrägeri, 

stöld och olaga hot (Sharp & Hope, 2001:697).  

 

3. Teori 

För att kunna få en förståelse för hur identiteten omformats hos våra informanter använde vi 

oss av perspektivet symbolisk interaktionism och dess tillhörande förklaringar på identitet och 

roller i vår analys. Vidare har vi använt oss av Ebaughs (1988) teori om exitprocesser, vilken 

handlar om rollutträden och skapandet av en ex-roll. Detta för att få en ökad förståelse för 

processen våra informanter genomgått och hur vägen till en ny identitet sett ut. Först presente-

rar vi symbolisk interaktionism och en förklaring på roller och identitet utifrån detta perspek-

tiv. Vi avslutar sedan med Ebaughs teori om exitprocesser.  

3.1. Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv som härstam-

mar från arbeten av George Herbert Mead (1934) och Herbert Blumer (1969). Den grundläg-

gande idén inom symbolisk interaktionism är att människor agerar utifrån symboler som har 
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en given betydelse i den fysiska värld vi alla lever i. Dessa symboler finns i medvetandet, och 

skapas av individer genom en tolkning av interaktionen mellan sig själva och personer i sin 

omgivning. Detta är ett perspektiv som kan hjälpa oss att förstå samhället och mänskliga be-

teenden likväl som samspelet dem emellan (Payne, 2008:274). Trost och Levin (2010) beskri-

ver fem viktiga hörnstenar inom symbolisk interaktionism, vilka förklaras nedan:  

Definitionen av situationen innebär att verkligheten styr människans beteende och att en situ-

ation som människan definierar som verklig alltså även är verklig i dess konsekvenser. Den 

sociala verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att omdefiniera verkligheten 

används till exempel av terapeuter vid behandling av klienter (Trost & Levin, 2010:14-16). 

Att all interaktion är social är en av de viktigaste hörnstenarna inom symbolisk interaktionism 

och att integrera är inte bara att samtala utan sker även genom kroppens andra rörelser. Social 

interaktion är något vi alltid ägnar oss åt (Trost & Levin, 2010:19). 

Trost och Levin (2010) skriver att de mest uppenbara symbolerna vi handskas med är våra 

ord. Orden är inte bara ljud utan får en mening och blir därmed symboler. Orden blir 

symboler först då de har samma mening för andra i vår omgivning som för oss själva. Även 

minspel är symboler då de är inlärda och meningsfulla i situationen. ”Ett ord är avhängigt 

definitionen av situationen; utan en definition av situationen är ordet eller termen ingen 

symbol” (Trost & Levin, 2010:21). 

Vi är alla föränderliga och inget är statiskt. Att vara med i en process innebär att vara aktiv 

och vi handlar och beter oss hela tiden. Fokus på våra beteenden som sociala varelser ligger 

inom symbolisk interaktionism som perspektiv. Det finns en skillnad mellan symbolisk 

interaktionism och andra beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv som inriktas på 

människors beteenden. Skillnaden är att många perspektiv ser på oss människor som att vi har 

en uppsättning egenskaper som är stabila. En person är missbrukare eller är kriminell. Med 

perspektivet symboliskt interaktionism skulle istället sägas att en person missbrukar och 

begår kriminella handlingar. Substantiven blir till verb. ”En människa är inte, människan gör! 

Genom att säga att en människa är på ett visst sätt antyder man medvetet eller omedvetet att 

det är fråga om något stabilt, som kanske kan ändras, kanske inte.” (Trost & Levin, 2010:21-

22). 

Den sista av de fem hörnstenarna i symbolisk interaktionism är nuet. Människan förändras 

hela tiden och är inte densamma nu som när då var nu. Denna syn gör det uppenbart att vi alla 
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ständigt förändras och befinner oss i en ständig process. Att se människors egenskaper som 

oföränderliga blir svårt, då ingenting är givet annat än för stunden. Symbolisk interaktionism 

antar precis som psykoanalytiska synsätt att människan aldrig glömmer något. Däremot 

menas inom symbolisk interaktionism att det erfarna inte är bortträngt och passivt påverkar, 

utan finns integrerat i nya värderingar och meningar och finns med i den ständigt pågående 

modifikationsprocess som vi människor deltar i (Trost & Levin, 2010:26). 

3.1.1. Roller 

Rollteori handlar om människors samspel med andra, och hur förväntningar och tolkningar får 

individer att reagera på ett visst sätt (Payne, 2008:246-247). Inom rollteori används vanligen 

fyra begrepp, vilka är position, förväntningar, beteende och roll (Nationalencyklopedin, 

2012). Rollteorin med dess tillhörande begrepp fördes med explicit mening in i vetenskapen 

av antropologen Ralph Linton. Han menar att alla individer som är medlemmar i samhället 

har en given status, alltså en given position, i samhällssystemet. En individs roll är summan 

av de kulturella mönster som är associerade med en viss position. Denna position inkluderar 

de attityder, värden samt beteenden som är tillskrivna en viss roll och inbegriper även de för-

väntningar tillskrivna av samhället gällande beteenden som är länkade till en viss roll (Linton, 

1947:49-50). Trost & Levin beskriver förhållandet mellan de fyra begreppen så här: 

Med position menas att individen har ett medlemskap i en grupp. ”En position förutsätter att 

det finns andra positioner som står i någon slags relation till den första.” (Trost & Levin, 

2010:164). Termen förväntningar innebär att det i en given position finns normer och regler 

för hur individen ska bete sig, vilka kan vara formaliserade likt lagar eller mer diffusa. De 

behöver inte vara kodifierade men alla känner till dem. Beteende handlar om hur vi tänker, 

vad vi säger och vad vi gör. Alla positioner är kopplade till andra positioner eller motpo-

sitioner och det finns därav en hel uppsättning möjligheter till beteenden. Om ett beteende 

inte ligger inom ramen som den första positionsinnehavaren ser som rimlig kan en viss förvir-

ring uppstå. Begreppet roll kan stå för processerna som finns kring positioner och förvänt-

ningar och som leder till ett beteende (Trost och Levin, 2010:164-165). Ingen människa kan 

inneha endast en position utan vi har alltid flera i varje sammanhang, och detta innebär ”att vi 

alltid har vad man brukar kalla multipla roller, dvs. vi har alltid en uppsättning totalroller som 

är förenade till en sammansatt multipel roll.” (Trost & Levin, 2010:168). 
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3.1.2. Identiteter 

Trost och Levin (2010) skriver att den första definitionen av identitet kom på 1870-talet när 

William James skrev till sin hustru att det finns en röst inom oss som säger ”Detta är mitt rätta 

jag”. Trost och Levin menar att om man ser det på detta sätt är identiteten beroende av om-

ständigheter och hur man definierar en situation (Trost & Levin, 2010:174). Termen identitet 

fördes in i symbolisk interaktionism av Gregory Stone, som i modern tid var en av de främsta 

identitetsforskarna. Trost och Levin skriver att Stone enkelt formulerat menar att ”en identitet 

har man då man av andra är placerad som ett socialt objekt på samma sätt som man tillskriver 

och tillkännager för sig själv. Viktigt här är att det är fråga om individens egen varseblivning 

av andras placerande av henne eller honom som ett socialt objekt, lika väl som om hans eller 

hennes varseblivning av sig själv; dessa varseblivningar är självfallet vanligen helt 

omedvetna.” (Trost & Levin, 2010:174). Detta innebär att en persons identitet är beroende av 

andra människor och inte isolerat dennes egna. Omgivningen påverkar inte personen direkt 

utan det är varseblivningen av människorna runt omkring som påverkar, och hur personen i 

fråga tolkar denna varseblivning i den givna situationen (Trost & Levin, 2010:174-176). 

I direkt eller indirekt mening är identiteten alltid social och en del av en persons medlemskap 

i sociala relationer. Identiteten är situationsberoende och befinner sig i ständig förändring, 

men kan uppfattas stabil då förändringen oftast är långsam. Vår identitet finns där hela tiden 

och strukturerar våra liv, men vi är inte medvetna om den utan tar den för given. Eftersom 

identiteten är kopplad till människans definition av situationen har man inte bara en identitet 

utan flera identiteter som ”kopplas till och från beroende på vilka sociala relationer vi definie-

rar att vi är inblandade i vid en viss given tidpunkt.” (Trost & Levin, 2010:174-176). Enligt 

identitetsteorin, som hör hemma inom symbolisk interaktionism, grundas identiteten i männi-

skans rolltillhörigheter med dess förväntningar, och en identifieringsprocess ger jaget en 

identitet. Människans handlingar, vad en individ gör, är det som är intressant i identitets-

teorin. Identiteten står under en ständig process där identiteten ständigt förändras utifrån 

vilken given situation individen befinner sig i. Individer som befinner sig i en given situation 

kommer med all sannolikhet att agera och interagera i enlighet med en given roll och därmed 

inta en identitet som är byggd på rolltillhörigheten (Trost & Levin, 2010:177-178). 
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3.2. Ebaughs teori om exitprocesser 

Helen Rose Fuchs Ebaugh (1988) är professor i sociologi samt före detta nunna. Hon har ut-

vecklat en allmän teori om rollutträdanden baserad på en stor kvalitativ undersökning där hon 

har genomfört intervjuer med 173 personer. Av dessa var 57 före detta nunnor, 106 personer 

definierades som ”före detta” av annat slag (exempelvis frånskilda, mödrar utan vårdnad om 

sina barn, före detta kriminella och missbrukare, före detta läkare och andra pensionerade) 

och 10 var transsexuella personer. Det som dessa ”före detta”, eller ”ex”, har gemensamt är 

att de alla tidigare har identifierat sig med en social roll som de inte längre har (Ebaugh, 

1988:1,25). Det finns fyra stadier som är betydande och signifikanta för dem som genomgår 

en exitprocess. De stadier som genomgås under en exitprocess presenteras nedan. 

3.2.1. De första tvivlen 

Det första stadiet i exitprocesser uppstår när personer börjar ifrågasätta och känna tvivel i sin 

befintliga roll. I detta stadium sker en omtolkning och omdefiniering av det som tidigare har 

tagits för givet, och händelser och förväntningar som tidigare setts som acceptabla får en ny 

innebörd. Det första stadiet involverar en insikt om att saker och ting inte är vad de ser ut att 

vara. Individerna i detta stadium har kanske tidigare varit missnöjda i sin roll, men när dessa 

tvivel blir medvetna börjar individen att omtolka normativa förväntningar som är kopplade till 

rollen. Att överväga en nuvarande roll och att erkänna andra alternativ till rollen är en process 

där det görs en tolkning av rollens krav samt en bedömning av värdet med att lämna rollen 

(Ebaugh, 1988:41).  

Tvivelprocessen sker ofta gradvis från det att individen känner en övergripande och generell 

missnöjdhet med sin roll till att eventuellt bli förmögen att specificera och sätta ord på vad 

som saknas i den nuvarande situationen. I vissa fall hejdas exitprocessen i detta stadium, och 

fortgår inte in i nästa (Ebaugh, 1988:41). Signifikanta andra kan under detta stadium utgöra en 

positiv eller negativ förstärkning, och beroende på om dessa svarar med empati och förståelse 

eller negativt på övervägandet att lämna rollen kan utträdandet fortgå eller en omtolkning och 

en omvärdering av den nuvarande rollen ske (Ebaugh, 1988:71). Vid den tidpunkt en individ 

blir medveten och inte längre önskar att tillhöra eller möta förväntningarna från sin nuvarande 

roll fortgår de till nästkommande stadium, som handlar om att söka alternativ (Ebaugh, 

1988:86).  
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3.2.2. Sökande efter alternativ 

Att utforska och bedöma alternativa roller är ofta en rationell och reflekterande process, men 

ibland kan tillfälligheter eller oförutsedda händelser vara viktiga i övervägandet att finna en 

ny roll. Sökandet efter alternativ är en jämförande process, där för- och nackdelar med den 

nuvarande rollen vägs mot alternativa roller (Ebaugh, 1988:87). När individer söker efter 

alternativa roller är en stor faktor i bestämmandet för vilken roll man vill tillhöra graden av 

överföringsmöjligheter av kunskaper, personligt intresse och erfarenheter som individen har 

(Ebaugh, 1988:92-93).  

De alternativa rollerna är ofta mindre välkända än den roll individen nu befinner sig i. Vid 

den punkt individen möter det faktum att denne är missnöjd med sin nuvarande situation 

spelar ofta omgivningen en stor roll i exitprocessen (Ebaugh, 1988:87). Support från signifi-

kanta andra kan hjälpa individen att klargöra för- och nackdelar med respektive roller, och om 

individen kan relatera och identifiera sig med de värderingar, attityder och normer som finns 

hos referensgrupper i de alternativa rollerna kan individen känna en ökad tillhörighet till 

denna, och därmed en minskad tillhörighet till sin nuvarande rolltillhörighet (Ebaugh, 

1988:101,107-109). 

3.2.3. Vändpunkten 

Efter det andra stadiet kommer individen till en punkt då denne gör ett definitivt val att lämna 

en roll. Detta beslut kopplas ofta samman med en specifik och drastisk vändpunkt i individens 

liv, en händelse som ger en medvetenhet om att den nuvarande rollen inte längre är önskvärd. 

Beslutet att lämna en roll följs av ett yttrande eller en åtgärd som fastställer valet, som exem-

pelvis att ingå behandling eller att lämna in en avskedsansökan på arbetet (Ebaugh, 

1988:123). Det finns fem huvudpunktliga vändpunkter som leder till ett definitivt beslut:  

1. En specifik händelse som leder till ett beslut. Denna händelse kan vara signifikant i sig, 

som dödsfall inom familjen, men även ha en symbolisk betydelse som är meningsfull för 

individen (Ebaugh, 1988:125).  

 

2.  Droppen som får bägaren att rinna över. Detta kan vara en vardaglig händelse som inte är 

signifikant i sig, men där flera negativa händelser tillslut leder till att individen tar ett 

beslut (Ebaugh, 1988:128). 
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3. Tidsrelaterade faktorer.  Individen får en känsla av att ett utträdande ur en roll kan bli en 

omöjlighet om ingenting görs direkt eller att exempelvis ett tidsbegränsat arbets-

erbjudande dyker upp och individen bestämmer sig för att byta yrkesroll (Ebaugh, 

1988:129-130). 

 

4. Ursäkter. En händelse som ger individen en legitim ursäkt att utträda ur en roll. Individen 

kan ha väntat på en ursäkt, och ser detta som en möjlighet att försvara sina handlingar 

(Ebaugh, 1988:130-131).  

 

5. Antingen/eller. Beslut av detta slag tas då det var tvunget för att rädda sin mentala hälsa 

eller sitt liv. Beslut av det här slaget tas ofta efter en drastisk händelse som har gett indi-

viden insikt (Ebaugh, 1988:132-133).  

3.2.4. Skapandet av en ex-roll 

Det sista stadiet i exitprocesser är skapandet och anpassandet av en ex-roll som har lämnats. 

Processen involverar spänning mellan individens förflutna, nutid och framtid, där den tidigare 

rollidentifikationen tas i anspråk och inarbetas i den nya identiteten. En individ som har 

lämnat en roll kämpar med att komma bort från sina tidigare självuppfattningar och samhäl-

lets normativa förväntningar på beteenden baserade på en tidigare identitet, och dilemmat hos 

de individer som genomgår denna identitetsomvandling är den orimlighet och spänning som 

finns mellan dessa (Ebaugh, 1988:149-150). Det finns sex utstickande områden som individer 

som lämnat en rolltillhörighet möter när de anpassar och skapar en ex-roll:  

1. Självpresentation – individen är angelägen om att ersätta den tidigare bild av hur omgiv-

ningen ser på en, och börjar exempelvis klä sig annorlunda för att på så sätt sända ut 

signaler om att en förändring har skett och att en ny rollidentitet har intagits (Ebaugh, 

1988:150-151,155).  

 

2. Sociala reaktioner – en av den viktigaste dynamiken av att kliva in i en ex-roll är de 

sociala reaktioner individen får av omgivningen. När individen indikerar att denne inte 

längre ingår i en roll börjar omgivningen reagera annorlunda på individen än tidigare. 

Individen måste lära sig att hantera exempelvis stereotyper associerade med den tidigare 

rollen (Ebaugh, 1988:155,180). 
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3. Intima relationer – många som genomgår en exitprocess måste hantera dilemman om hur 

nya partners kommer att reagera på den tidigare rollen, och ställs inför frågan om huru-

vida man ska avslöja sitt tidigare liv (Ebaugh, 1988:168). 

 

4. Byte av vänskapsrelationer – att genomgå en rollexit medför oftast att individen byter 

vänskapskrets. Detta kan ske då individen inte längre önskar att associera sig med sin 

tidigare identitet (Ebaugh, 1988:168). 

 

5. Förhållningssätt till gruppmedlemmar och andra ex – något som är unikt för de som inne-

har en ex-roll är att de tidigare delade en rollidentitet tillsammans med andra som fortfa-

rande innehar rollen, samtidigt som de nu tillhör en skara med andra ex. Individen står in-

för en utmaning gällande att relatera både till de tidigare gruppmedlemmarna samt till 

andra ex (Ebaugh, 1988:169-170). 

 

6. Rester från den tidigare rollen – Individer som har lämnat en roll behöver hantera rester 

från den tidigare rollen, där delar av självidentiteten som tillhörde den tidigare rollen kan 

påverka den nuvarande rollen (Ebaugh, 1988:173). 

 

4. Metod 

För att besvara studiens syfte valde vi ett kvalitativt angreppssätt, då intresset låg i att 

undersöka och få en ökad förståelse för den process som professionella ex har genomgått. Vi 

ville ha fram riklig information om processen och därmed en helhetsbild på hur identiteten har 

omformats hos professionella ex, vilket man har störst möjlighet att få genom att använda 

kvalitativa data och metoder (Holme & Solvang, 1997:78-79). Med en småskalig kvalitativ 

forskning har vi kunnat genomföra en djupgående studie med täta beskrivningar som inte 

hade varit möjlig om vi istället hade använt oss av en kvantitativ forskningsdesign med ett 

stort antal undersökningsenheter (Denscombe, 2009:322).  

4.1. Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod vi har använt är respondentintervjuer, då de personer som 

intervjuats är professionella ex som har genomgått den specifika process vi har studerat 

(Holme & Solvang, 1997:104). Med intervjuer som datainsamlingsmetod kan man få en 

djupare insikt i de åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter respondenterna har kring 
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det som studeras (Denscombe, 2009:232). Valet av intervjuer föll sig därför naturligt då vi var 

intresserade av en djupare förståelse för hur identiteten har omformats under den process vi 

valt att studera.  

Vi la stor vikt vid att utföra personliga intervjuer där vi mötte respondenterna ansikte mot 

ansikte. Detta för att få mer detaljerad och fyllig data. Vi har även velat ha möjligheten att 

direkt kunna bekräfta data, och detta kan fås genom att genomföra intervjuer där man 

personligen möter informanten (Denscombe, 2009:29). Ytterligare fördelar med intervjuer 

som sker ansikte mot ansikte är att svarsfrekvensen är relativt hög samt möjligheten att fånga 

upp icke-verbala reaktioner, mimiker och gester som kan hjälpa till att få en förståelse för det 

talade ordens mening (Robson, 2002:273,282). Detta har varit värdefullt för vår studie på 

grund av att vissa frågor kan anses vara av känslig karaktär. Då intervjuer kan vara en 

krävande situation för den som intervjuas har vi genom att utföra intervjuer ansikte mot 

ansikte fått möjligheten att fånga upp icke-verbala reaktioner som indikerat att det berörda 

ämnet är känsligt (Denscombe, 2009:232-233). Därmed har vi kunnat visa hänsynsfullhet när 

vi ställer frågor.  

Vid utförandet av intervjuer behöver man vara medveten om intervjuareffekten, vilken 

innebär den påverkan intervjuarens personliga kännetecken har på informanterna. Vissa 

faktorer så som intervjuarens ålder, kön och etniska ursprung ligger utom intervjuarens 

kontroll, och informanternas svar kan påverkas beroende på hur de uppfattar intervjuaren. 

Intervjuareffekt kan bli mer påtagligt vid intervjuer ansikte mot ansikte (Denscombe, 

2009:244-245). För att minska den effekt våra personliga kännetecken kan ha på informanten 

har vi lagt stor vikt vid ett professionellt förhållningssätt. Vidare har vi försökt vara passiva 

och neutrala till uttalanden under intervjuernas gång för att minska en inverkan på 

undersökningsresultatet (Denscombe, 2009:245-246).  

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer som har pågått mellan fyrtiofem och åttio 

minuter och vår intervjuguide innehöll förutbestämda ämnen och frågor som behandlades 

under intervjuerna (se bilaga 2). Frågorna vid semistrukturerade intervjuer kan ändra 

ordningsföljd samt modifieras utifrån vad som anses vara lämpligt under en specifik intervju 

(Robson, 2002:270). Genom att låta informanter tala fritt och utförligt utifrån ett ämne kan 

intervjuerna vidgas (Denscombe, 2009:234-235). Med denna intervjumetod har vi fått riklig 

information om hur olika delar i informanternas liv hänger samman med det vi har undersökt. 
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4.2. Urval 

Då vår studie har inriktats till personer som har ett långvarigt drogmissbruk och en kriminell 

livsstil bakom sig, och som numera arbetar inom missbrukarvården har vi sökt informanter 

som stämmer överens med dessa formulerade kriterier och genomgått den process vi vill 

undersöka. Därav är vårt urval inte av slumpmässig art (Denscombe, 2009:63-64). Då vår 

studie är småskalig och då vi har haft en begränsad tid för vår undersökning har vi genomfört 

ett bekvämlighetsurval då vi har valt ut informanter utifrån tillgänglighet (Denscombe, 

2009:39). Vi har varit medvetna om att detta kan minska tillförlitligheten i vår studie, men då 

detta är en småskalig studie med begränsat med tid och ekonomiska resurser anser vi att detta 

är motiverat.  

Vid genomförande av intervjuer behöver man försäkra sig om att intervjuerna är genomför-

bara med tanke på de resekostnader och den tidsåtgång som kan tillkomma (Denscombe, 

2009:233). Vi har därför enbart kontaktat behandlingshem i södra Sverige för att finna 

personer som stämmer in på våra kriterier. Kontakten har skett genom att vi skickat mejl till 

föreståndare på olika behandlingshem som har fått vidarebefordra vårt informationsbrev till 

personal som kunde tänkas vara intresserade av att delta i studien. Då vi inte har velat utföra 

telefonintervjuer och svarsfrekvensen har varit låg bland informanter inom rimlig resväg samt 

att en intervju har blivit inställd på grund av sjukdom har vår studie blivit begränsad till fem 

informanter. Våra informanter har dock olika slags utbildningar och arbetar samt bor på olika 

platser runt om i södra Sverige. Detta ger trots vår småskalighet en spridning i vårt material.  

4.3. Analysmetod 

Vi har kodat och valt ut vårt material genom att använda oss av en innehållsanalys, för att 

kunna se likheter och skillnader bland informanterna i materialet samt för att se hur stor andel 

av informanterna som har liknande faktorer och motiv i omformningen av identiteten. Vi 

delade, i enlighet med Denscombes (2009) beskrivning av innehållsanalys, in informanternas 

svar var för sig i mindre enheter. Vidare sorterade vi in detta i tidsordning då intervjuerna 

genom att de var semistrukturerade skiftade tidsenligt. Därefter kodade vi vårt material, och 

satte in likheterna i en tabell. Vid sidan noterades skiftningar bland informanternas svar. Detta 

användes sedan när vi skrev resultat och analys (Denscombe, 2009:307-308).  
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Då innehållsanalyser ibland har svårt att hantera underförstådda meningar samt har en tendens 

att lyfta ut enheter och betydelser ur dess kontext (Denscombe, 2009:308-309), har vi för att 

få förtrogenhet med materialet vidare fördjupat oss i tolkningen av vår rådata. För att finna 

underförstådda betydelser i, och samband mellan, informanternas svar har vi identifierat och 

gjort kopplingar mellan olika delar av materialet (Denscombe, 2009:372,374). Vi har varit 

medvetna om risken att man i presentation av material kan utesluta information som inte 

stämmer överens med forskarens egna uppfattningar (Merriam, 1994:192), och genom att ha 

uppmärksammat och tagit hänsyn till detta har vi försökt att minska en snedvridning av vårt 

resultat. 

Vi har genomgående i vår analys använt oss av det teoretiska perspektivet symbolisk interak-

tionism. Vi har även använt oss av Ebaughs (1988) teori om exitprocesser som handlar om 

rollutträden och skapandet av en ex-roll för att få förståelse för processen.  Då studien handlar 

om identitetsomformning och då identiteten utifrån symbolisk interaktionism är beroende på 

en individs rolltillhörigheter såg vi det som en naturlig del att använda oss av detta perspektiv 

och dess tillhörande förklaringar på identitet och roller i vår analys. I Ebaughs (1988) teori om 

exitprocesser har vi använt oss av samtliga faser i vår analys, men enbart använt oss utav de 

vändpunkter som har varit tillämpliga på våra informanter, samt de dilemman i skapandet av 

en ex-roll som vi funnit i vårt material. För att göra Ebaughs teori rättvisa har vi dock valt att 

redovisa samtliga områden i teoridelen.  

4.4. Validitet och reliabilitet  

Vi har i enlighet med Denscombe (2009) försökt att öka tillförlitligheten i vårt resultat genom 

att under intervjuernas gång kontrollerat att vi uppfattat informanternas berättelser på ett 

korrekt sätt (Denscombe, 2009:380). Vi har varit noggranna i tolkningen av vårt material, då 

vi har märkt att flera av informanterna ibland tenderat att tala utifrån sin utbildning eller sin 

yrkesroll. Vi har, då vi är intresserade av beskrivningar av hur den genomgångna processen 

sett ut för informanterna under tiden den fortskreds, valt att bortse från svar där vi sett dessa 

tendenser. Detta för att öka studiens trovärdighet. Vi kan dock inte helt garantera tillförlitlig-

heten i intervjumaterialet, då det alltid finns en risk att de intervjuade lägger svaren tillrätta 

utifrån förväntningar de upplever att forskaren har under intervjun (Denscombe, 2009:245).  

Reliabilitet syftar till vilken pålitlighet studien har samt om det för andra forskare går att nå 

samma resultat. I kvalitativa studier är detta svårt att uppnå, då forskaren tenderar att bli nära 
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knuten till studien (Denscombe, 2009:381). Vi har dock för att öka studiens pålitlighet efter 

bästa förmåga redovisat våra teoretiska och metodologiska utgångspunkter samt varit nog-

granna vid transkribering för att återge data korrekt. Vidare har vi valt att båda delta vid inter-

vjuerna för att öka pålitligheten i tolkningen av materialet.  

4.5. Etiska överväganden 

Vi har velat försäkra oss om att informanterna i enlighet med Vetenskapsrådets forsknings-

etiska riktlinjer inte erhöll några negativa konsekvenser genom sitt deltagande i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002:5). När vi påbörjade vår studie diskuterade vi kring om en prövning 

av en etikkommitté var nödvändig då studien skulle rikta sig till individer som tidigare haft ett 

liv innehållande missbruk och kriminalitet. Vi funderade på om våra frågor gällande pro-

cessen de genomgått kunde röra upp känslor gällande tidigare erfarenheter som ännu inte har 

bearbetats. Detta skulle då kunna leda till negativa konsekvenser hos individerna. Då studiens 

fokus ligger på hur negativa aspekter i dessa personers tidigare liv har kunnat omvandlas till 

någonting positivt tog vi ändå ställning till att en prövning av en etikkommitté inte behövdes. 

Detta då vi resonerade som så att ett deltagande i studien kunde stärka deras nuvarande iden-

titeter då vi hade en föraning om att de individer vi ämnade intervjua kände en stolthet med 

vad de åstadkommit. I vårt beslut gällande detta vägde vi även in att personerna frivilligt 

skulle få anmäla sitt deltagande i studien och att de därmed är positiva till att dela med sig av 

processen de genomgått. Vi ansåg därför att det positiva med ett deltagande vägde över 

eventuella negativa konsekvenser. 

Vi har ändå lagt stor vikt vid Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och genomfört en 

egen etisk prövning utifrån principerna för att skydda informanternas intressen. Vetenskaps-

rådet har fyra allmänna huvudkrav man som forskare behöver ta hänsyn till. Dessa är inform-

ationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002:6). I vårt informationsbrev (se bilaga 1) presenterade vi studiens syfte samt vilka villkor 

som gällde för deltagandet. Dessa villkor, att intervjun skulle spelas in samt att materialet 

skulle användas i uppsatsen, tillsammans med att de genom att skicka tillbaka en 

intresseanmälan godtog dessa villkor gör att vi anser att informationskravet är uppfyllt. Vi har 

även i enlighet med Denscombe (2008) varit öppna gentemot respondenterna och undvikit 

falska förespeglingar gällande studiens syfte.  Då vi är ute efter att få en förståelse för en 

process och inte efter att belysa en problematik inom processen som kan vara ett känsligt 



 

 

20 

 

ämne finns det ingen problematik med ett öppet förhållningssätt i vår studie (Denscombe, 

2008:196).  

Samtyckeskravet, att informanterna har rätt att själva bestämma huruvida de vill delta i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002:9) är uppfyllt då informanterna genom intresseanmälan samtyckte till 

villkoren samt vid tiden för intervjuerna tillfrågades och samtyckte till att intervjuerna band-

inspelades. Stor vikt har även lagts oss emellan vid diskussioner kring konfidentialitetskravet. 

Vi har valt att erbjuda respondenterna konfidentialitet i form av fingerade namn samt valt att 

inte nämna arbets- eller boendeort när vi presenterat vårt resultat. Vidare har vi för att undvika 

att informanterna kan identifieras lagt stor vikt vid att avpersonifiera den information som 

presenteras i resultatet. De bandinspelningar som har insamlats har behandlats med omsorg, 

och har endast använts för att svara på studiens syfte. Likväl gäller detta det transkriberade 

materialet. Bandinspelningar samt transkriberingar kommer, för att undvika att obehöriga tar 

del av dessa, att raderas efter att uppsatsen har publicerats. Detta för att uppfylla nyttjande-

kravet, med vilken menas att materialet endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002:14). 

 

5. Resultat och analys 

Vi påbörjar vår resultatdel med en presentation av våra informanters missbruks- och krimina-

litetsbakgrund och därefter har vi delat in vårt resultat med analys i fem kapitel. Dessa är 

Tidigare identitet, Motiv till att bli drogfri, Viktiga faktorer under de första åren av drog-

frihet, Motiv till att börja arbeta inom behandling samt Nuvarande identitet.   

5.1. Presentation av informanternas missbruk- och kriminalitetsbakgrund 

Informant 1: Man i 50-årsåldern med en haschdebut vid 13 års ålder. Började injicera amfe-

tamin som sjuttonåring.  Har haft ett sammanlagt drogmissbruk i cirka 30 år. Har suttit på 

anstalt sjutton gånger i sammanlagt fjorton år. Numera drogfri sedan cirka två år tillbaka. Är 

utbildad coach och genomgår nu en utbildning till tolvstegsterapeut.  

Informant 2: Man i 45-årsåldern, med en haschdebut vid åtta års ålder och amfetamindebut 

vid elva års ålder. Aktiv sprutnarkoman vid fjorton år, då han även började utveckla en krimi-

nell personlighet och leva i gäng. Har suttit sammanlagt cirka 16 år på anstalt. Är numera 

drogfri sedan cirka sju år tillbaka. Är utbildad alkohol- och drogterapeut. 
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Informant 3: Man i 50-årsåldern. Började injicera amfetamin vid fjorton års ålder. Har haft ett 

drogmissbruk i sammanlagt cirka trettio år. Under dessa år har han åkt in och ut ur olika 

anstalter. Är numera drogfri sedan cirka fem år tillbaka. Är utbildad behandlingsassistent.  

Informant 4: Man i 45-årsåldern, med alkohol- och haschdebut vid tolv års ålder. Amfetamin-

debut vid sextonårsåldern. Har haft ett drogmissbruk i sammanlagt cirka 25 år och ett antal 

fängelsevistelser bakom sig. Är numera drogfri sedan cirka tio år tillbaka. Är utbildad 

behandlingsassistent.  

Informant 5: Kvinna i 30-årsåldern, med alkohol- och drogdebut vid tolv års ålder. 

Amfetamin och hasch var huvuddrogerna. Har haft ett drogmissbruk i cirka tio år, och har ett 

antal domar bakom sig. Numera drogfri sedan cirka sju år tillbaka. Har en samhällsveten-

skaplig högskoleutbildning, och är snart även utbildad alkohol- och drogterapeut.  

5.2. Tidigare identitet 

Att inte ha någon förhoppning om livet och att inte kunna se en meningsfull framtid är något 

alla våra informanter beskriver om sitt tidigare liv innehållande missbruk och kriminalitet. 

Alla beskriver det som att de körde på för fullt i livet med att missbruka droger, och finansie-

rade missbruket genom kriminalitet. De menar att de genom missbruk slapp känna olika slags 

smärtsamma känslor. De beskriver känslor som exempelvis rädsla, misslyckande eller en 

skam över att inte duga som de var, vilka bedövades med droger eller kriminalitet. Krimina-

liteten och drogerna gav dem en känsla av välmående.  

Och jag kan ju se att, jag var ju bottenlös på det viset alltså. Du blev bekräftad i kriminali-

teten på att man var någonting. Bekräftad genom att sälja droger på att man var någonting. 

Och det var ju liksom en falsk förespegling. Det var väl bara egentligen för att uthärda sig 

själv. (Informant 4) 

Jag är ju bäst, jag var väl Allan, det var ju inga problem. Så länge man var påtänd så mådde 

man ju bra […] Alltså, om jag började det här hårda missbruket då som sjuttonåring så 

skulle jag ju inte bli trettio år. Jag skulle ju dö ung och bli ett vackert lik. […] Så jag hade 

väl ingen större förhoppning om livet eller någon bild på detta egentligen utan det skulle 

bara ges järnet. (Informant 1) 

Alla våra informanter har beskrivit att i deras tidigare liv, innehållande droger och kriminali-

tet, var den gemenskap de hade med sin omgivning falsk, där de inte hade någon äkta respekt 



 

 

22 

 

för andra utan respekt användes för att gynna sig själva. Att manipulera sin omgivning för att 

få det de ville ha hörde till vardagen.  

Man levde för att ta, och tog för att leva helt enkelt […] Allt skulle gagna mig. (Informant 1) 

Och där var jag ju bland likasinnade, bland mina aktiva vänner. Det handlade ju bara om att 

hålla färgen och blåsa varandra liksom. (Informant 5) 

Det är ta det man vill ha, och man blir duktig på något sätt på ”vad är det du vill att jag ska 

va” till exempel, under en period för att då till exempel, och det är ju inte för att jag 

respekterar dig utan oftast då är det för att jag vill ha någonting av dig. (Informant 3) 

Livet med droger och kriminalitet innehöll inte många samhälleliga normer och värderingar. 

Empati och respekt för andra saknades i flera av våra informanters tidigare liv. Som en 

informant beskriver det: 

Och jag behandlade alla människor lika, kvinnor, män, barn, gamla, det spelade ingen roll 

alltså, för mig var de inga människor, utan de var någonting annat. Som kunde göra mig 

illa, och då var det lika bra att jag gjorde dem illa. (Informant 2) 

Våra informanter har även uttryckt att de inte tog något ansvar för sig själv eller för andra, 

vilket de nu kan se bottnade i att de inte såg något värde i sig själva och därför kunde de inte 

se värdet i andra. För flertalet fanns en försvarsattityd gentemot omgivningen och myndig-

heter, vilken de nu idag ser grundade sig i en känsla av dålig självkänsla, underläge och utan-

förskap.  

Självförakt. Alltså, jag var ett vandrande komplex liksom. Det fanns ingenting positivt med 

mig överhuvudtaget. Jag utgick från att människor tyckte illa om mig, ville mig, absolut 

inte ville mig väl. Väldigt fientlig, väldigt taggig och i försvar hela tiden. Och, värde noll 

alltså. (Informant 5) 

I missbruket så hade jag alltid en känsla av underläge och därmed så var jag alltid beredd 

att gå till försvar, och då blev bemötandet därefter. Så har det ju varit i många olika distan-

ser. Med vanliga människor, på jobb, arbetsförmedlingar, socialförvaltningar, alla myndig-

heter. Ja, överhuvudtaget alla människor. (Informant 4) 

En informant som helt hade tappat tilliten till myndigheter och som tyckte att hela världen var 

emot honom hamnade i tidig ålder i ett sådant underläge att han kompenserade bristen av 

kontroll genom väpnade rån. Makt över situationen gav honom en känsla av välmående, då 

han tidigare aldrig känt att han haft möjlighet att påverka vad som skett runt omkring honom. 
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För det var första gången jag fick kontroll alltså. Jag kunde dels kontrollera andra männi-

skor och det gav mig någon lösning på insidan liksom. […] Det var en otrolig rusch inom 

mig alltså. (Informant 2) 

Identitetsteorin grundar sig på att identiteten finns i människans rolltillhörigheter med dess 

förväntningar. Vidare är identiteten enligt symbolisk interaktionism beroende av omständig-

heter och hur man som människa definierar en situation, samt hur man tror att andra uppfattar 

en likväl som hur man uppfattar sig själv (Trost & Levin, 2010:174). Informanterna har lik-

nande beskrivningar om sin tidigare identitet. De såg sig själva som missbrukare och krimi-

nella och kände inte någon tillhörighet utanför dessa kretsar. Detta tillsammans med deras 

varseblivningar om omgivningens syn på dem, att samhället definierade dem som missbru-

kare och kriminella, gjorde att alla deras rolltillhörigheter och dess tillhörande förväntningar 

fanns inom dessa definitioner. De blev bekräftade genom sin kriminalitet och fick en identitet 

i missbruket som de inte hade utan droger i kroppen. Då identiteten tidigare satt i missbruket 

hos våra informanter var därför en förutsättning för att påbörja omformningen av identiteten 

att bli drogfri.  

Informanternas nuvarande reflektioner på bakomliggande orsaker till beteenden och attityder 

hör inte till den tidigare identiteten utan är någonting som har blivit medvetet och bearbetats 

under omformningsprocessens gång och kommer att behandlas löpande i vårt resultat. Nedan 

beskriver vi de motiv till drogfrihet vi har funnit som i stora drag är gemensamma för samt-

liga informanter.  

5.3. Motiv till att bli drogfri 

Flertalet av våra informanter hade kommit till ett stadium där de kände att de varken kunde 

leva med drogerna eller utan. De var trötta på kriminalitet, droger och fängelsevistelser och 

några var beredda att ta sitt liv då ingen annan utväg syntes. Här ser vi en tydlig koppling till 

utbrändhetsfasen Bergström (2004) beskriver som vi presenterat i vår tidigare forskning. 

Bergström menar att det i denna fas kommer känslor av hopplöshet och att tankarna på att ta 

sitt liv är tydliga. 
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Nu tar jag livet av mig. Så jag har varit nere liksom och berättat för mina kompisar, att nu 

är det slut alltså. Jag kliver av, jag pallar inget mer. Jag orkar inte begå brott, alltså. Jag 

orkar inte knarka något mer, liksom. Smärtan, jag har övergett mitt barn liksom, jag har 

svikit allt och alla och jag har svikit mig själv också. Mina drömmar, mina mål, allting, 

alltså. Så jag ger upp nu, jag, jag… Och de trodde på mig alltså. Det var det som var 

meningen när jag satte mig i bilen på morgonen och åkte iväg (Informant 2)  

Andra hade kommit till insikten om att deras nuvarande destruktiva liv inte var hållbart utan 

skulle leda till döden och hade hamnat i valet att antingen fortsätta fram tills dess eller att 

sluta med det destruktiva levernet. Här handlar det mer om ett antingen/eller, som Ebaugh 

(1988) beskriver i vändpunktsfasen, där en individ beslutat sig för att lämna en roll för att 

rädda sitt liv. 

 antingen så dör jag nu då på riktigt så skiter vi i det här, så tackar jag för mig, eller så gör 

jag någonting. (informant 3)  

Då fick jag känslan liksom, pratade med mig själv, nu får det väl vara nog. Antingen så 

fortsätter du med detta tills du dör, eller så får det va, liksom nog. Och då kom någonting, 

precis som att hela det, hela det här gamla livet bara släppte taget om mig. Och då visste jag 

exakt vad jag skulle göra dagen efter. (informant 4) 

Ett återkommande ämne i vårt intervjumaterial är vikten av att ha personer i sin omgivning 

med ett eget förflutet av missbruk och kriminalitet, och för två av våra informanter var detta 

en avgörande faktor när de startade resan till drogfrihet. En av våra informanter gick in i 

behandling med andra motiv än att bli drogfri, men då han fick en terapeut med egen erfaren-

het av missbruk och beroende som han kände att han kunde lita på och identifiera sig med 

kom motivationen till drogfrihet. Vid tidigare insatser hade han känt en oförståelse gällande 

sin beroendeproblematik.  

Jag var där i en halvtimme ena gången och två timmar den andra gången sen sparkade jag 

igen dörren när jag gick därifrån. För de visste inte vad de pratade om. Men min terapeut 

visste vad missbruket innebar, vad det är för något. (Informant 1) 

Liknande var det för en annan informant som inte såg några andra utvägar än att ta sitt liv 

förrän hon mötte en person med eget förflutet av missbruk som såg igenom hennes fasad och 

som hade förståelse för hennes problematik.  
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 Och jag själv gick i självmordstankar, för att jag tänkte att jag kommer inte ur mitt miss-

bruk, alltså det går inte, jag kan inte leva med drogen, eller utan. Så då bestämde jag mig 

för att kanske ge den hjälpen han erbjöd en chans. Och då berättade han om anonyma 

narkomaner. Då började jag gå på möte. (informant 5) 

Två av våra informanter kom som ovan beskrivet med hjälp av andra personer in i vad 

Ebaugh (1988) kallar tvivelfasen där de började överväga sin nuvarande roll och erkänna 

andra alternativ. Beslutet att lämna rollen kom successivt under denna fas där signifikanta 

andra kan ge positiv eller negativ förstärkning. Då deras signifikanta andra var personer med 

ett eget förflutet av missbruksproblematik fick de en positiv förstärkning när de såg att dessa 

personer lyckats lämna sina tidigare roller. Detta hjälpte dessa informanter att komma vidare 

till nästa fas som handlar om ett sökande efter alternativa roller.  Övriga informanter behövde 

vid beslutet att lämna den tidigare rollen inte genomgå tvivelfasen på samma sätt då deras 

starka känsla av att ha fått nog av droger och kriminalitet, som vi tidigare beskrivit, redan lett 

in dem i tredje fasen som Ebaugh kallar vändpunkten, där valet att lämna en roll är definitivt 

då den nuvarande rollen inte längre är önskvärd. De började även söka alternativa roller efter 

det definitiva beslutet att lämna livet med droger och kriminalitet, vilket för dessa informanter 

innebar att sökandet efter alternativa roller skedde parallellt med den sista fasen, skapandet av 

en ex-roll.  

Av ovanstående kan vi utläsa att identifiering med andra ex har varit viktigt för ett par av våra 

informanter gällande beslutet att bli drogfria. Att kunna identifiera sig med andra som har 

liknande bakgrund och erfarenheter har även varit en viktig faktor för flertalet av våra infor-

manter under hela processen. Detta kan förklaras med Ebaughs (1988) beskrivning om att 

erfarenheter och personligt intresse är en stor faktor i sökandet av en alternativ roll. Vikten av 

denna identifiering behandlas nedan.   

5.4. Viktiga faktorer under de första åren av drogfrihet 

Under de första åren av drogfrihet var som ovan nämnt en viktig faktor för de flesta att ha 

terapeuter eller andra personer runt omkring med eget förflutet innehållande missbruk och 

kriminalitet som på ett djupare plan förstår vad det innebär. Dels för att kunna se att det finns 

personer som klarat av att bli drogfria och som kan visa vägen dit, dels för att känna trygghet 

och samhörighet med personer de kan identifiera sig med. För en del informanter har identifi-

eringen skett med terapeuter i behandling och för andra informanter har det skett med perso-

ner inom stödföreningarna Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA).  
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Identifikationen var nog det allra viktigaste. Alltså, i mötena, på NA-möten, att jag kunde 

sitta med likasinnade. Och oavsett vad vi än pratade om så var ingen ensam, alltså vi kände 

alltid igen oss i varandra. Att just det här att, jag är inte sjuk i huvudet, jag är inte helt 

knäpp, i alla fall finns det andra som är lika knäppa som jag är i så fall. (informant 5) 

 Jag tror att det är viktigt att man känner igen sig, att man förstår problemet. Jag har varit 

där och gått därifrån. Jag har en lösning på problemet. Det tror jag i alla fall är en förut-

sättning. (Informant 2)  

Den samhörigheten och den gemenskapen där, den är så äkta. Det var inte den i missbruket. 

Den var ju inte äkta. Detta var något äkta. Det var första gången i mitt liv jag kunde känna 

det. Och det kan jag känna fortfarande. (Informant 4) 

Betydelsen av att kunna identifiera sig med andra personer som klarat sig ur eget missbruk 

kopplar vi som vi tidigare beskrivit till Ebaughs (1988) fas om sökandet efter alternativ till 

den tidigare rollen, och naturligt är att man dras mot en roll som ligger nära den tidigare iden-

titeten. Enligt symbolisk interaktionism sitter identiteten i en persons rolltillhörigheter och 

dess förväntningar, och är då beroende av vilka roller man intar. Informanterna var nu även i 

den sista av Ebaughs faser, skapandet av en ex-roll, då de gått ifrån sin tidigare roll som 

aktiva missbrukare för att inta en ny roll som före detta. De kände därför en trygghet och 

gemenskap genom att vara ibland personer som hade liknande erfarenheter. Då identiteten är i 

ständig förändring och beroende av vilka rolltillhörigheter en individ har var detta en bidra-

gande faktor till omformningen av identiteten, då de var på väg in i en ny roll som en före 

detta kriminell missbrukare.  

Tre av våra informanter spenderade sin första drogfria tid på behandlingshem och övriga 

vände sig till AA och NA för att få hjälp med att upprätthålla drogfriheten. Att behandlingen 

skedde av frivillighet där en nonchalant attityd gällande det egna tillfrisknandet inte var 

accepterad var en viktig faktor för dem alla. De uttrycker alla att beslutet att bli och förbli 

drogfri måste komma inifrån en själv. Flertalet beskriver tidigare behandlingar som inte 

fungerat eftersom påtryckningar kommit utifrån.   

Alltså, det är en behandling på eget ansvar. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. För 

när de springer och jagar en hela tiden med de här urinproven och misstror en hela tiden, 

det påverkar ju åt fel håll. Fel riktning. (Informant 1) 

Utan, nej, vill du inte, okej då går vi ner och packar. Hejdå, stick! Och då vart det ju uppen-

bart också att det här är ju allvar, det här stället menar allvar alltså. (Informant 2) 
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Utifrån symbolisk interaktionism kan vi se att informanterna började agera utefter den givna 

situationen och de förväntningarna som sattes på dem när de upptäckte att behandlingsperso-

nalen gav dem eget ansvar över sin behandling. När de under behandlingens gång såg att de 

kunde leva upp till dessa förväntningar ökade självförtroendet. Att personerna i omgivningen 

trodde på dem gav informanterna så småningom en tro på sig själva. Detta då definitionen av 

sig själv är beroende på hur man tror att andra definierar en (Trost & Levin, 2010:14-16). Det 

egna ansvaret i behandlingen var därmed en viktig faktor i omformningen av identiteten.  

Flertalet informanter beskriver att steget ut i samhället kändes förvirrande. De började nu 

upptäcka vilka de var bakom missbruket och i början kände flera att de saknade en egen iden-

titet samt att de blev bedömda efter gamla meriter. Detta på grund av att deras tidigare identi-

tet fanns i missbruket och kriminaliteten. Känslan av utanförskap var stark, och skamkänslor 

över det tidigare livet styrde deras föreställningar av hur andra uppfattade dem.  

Jag hade ju hela min identitet, vem jag var, vad jag gjorde och allting fanns då i det här, i 

mitt gamla liv så att säga. Så att när jag kommer ut härifrån, då har jag fått ett identitetsbyte 

kan man säga. Så att nu är jag inte, eller, ja, när inte min gamla identitet med missbruk och 

kriminalitet, utan då har jag fått något nytt. Man är lite grann som ett nyfött barn va. 

(Informant 3) 

 Jag såg på mig själv som en före detta missbrukare, som på ett sätt hade hittat hem till mig 

själv alltså, jag var ju skrämd inför att bli en social medborgare alltså att bli en i det här 

samhället. Det där att lämna sin gamla identitet, att överge sitt gamla jag, det innebär att du 

hamnar i ett vakuum, där du inte är någon och det är skrämmande är det. Och du har ingen 

överhuvudtaget kunskap om hur det fungerar där ute. (Informant 2) 

Jag tyckte att alla tittade på mig. Åh, där kommer han, åh, kolla den alkoholisten och 

narkomanen där. Vad fan, han kan ju inte gå in och handla kläder. Det var så jag kände ju 

[…] jag tyckte förut att det stod en skylt i pannan på mig. Före detta narkoman och 

alkoholist. Det var ju mina skamkänslor över att jag levt det livet. (Informant 4) 

Jag visste liksom inte alls egentligen vem jag var eller hur jag skulle va, och sådär. Och 

det tyckte jag var svårt, alltså just det här mötet och relationer med andra människor. 

(Informant 5) 

Ovanstående visar vad informanterna hade att kämpa med efter att de lämnat sin tidigare 

identitet och enligt Ebaugh (1988) måste individer i den sista fasen, skapandet av en ex-roll, 

kämpa med att komma bort från sina tidigare självuppfattningar och samhällets normativa 

förväntningar på beteenden baserade på en tidigare identitet. Dilemmat hos de individer som 
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genomgår denna identitetsomvandling är den orimlighet och spänning som finns mellan deras 

förflutna, nutid och framtid. Vidare kämpade ett flertal informanter med att försöka förstå 

sociala koder och beteenden som de var helt främmande inför. Utifrån symbolisk interaktio-

nism hör detta samman med att symboler vi människor använder oss av enbart har en bety-

delse om dess innebörd delas av andra.  Då sociala symboler inte alltid uppfattades av våra 

informanter på samma sätt som för omgivningen, på grund av att de tidigare inte hade delat 

samma verklighet som personer utanför missbruket och kriminaliteten, hade de svårigheter att 

definiera vissa situationer.  

Vad pratar man om alltså, vad gör man i en familj. Sitter man ner och käkar vid bordet, 

vilka koder är det som finns alltså? Det hade jag ingen aning om alltså. Så jag har ju fått 

lära mig den världen sakta men säkert, det har ju tagit tid. (Informant 2) 

Alla de här grejerna som man på något sätt missar i det aktiva. Alltså, hur beter man sig, 

tillsammans med andra människor? (Informant 5) 

För flera informanter var det även en svårighet att bryta sina kriminella tankebanor när de tog 

steget ut i samhället. Som en informant berättade:  

Att ha levt i den världen där man ständigt då, fått stjäla för att överleva. Och så helt plöts-

ligt är du drogfri och ska leva som en ärlig människa, du ska vara laglydig och så vidare. 

Och kommer på dig själv att du har stoppat liksom, hela jackan full med saker, och så 

kommer du på det inne i affären och får vända och gå tillbaka in och börja plocka upp dem 

igen. (Informant 4)  

Allteftersom informanterna kämpade med ovanstående började de nu se ett värde i sig själva. 

När de började upptäcka och förstå de sociala symbolerna kunde de se likheter med sin om-

givning utanför och se att de inte var så annorlunda än andra. I enlighet med symbolisk 

interaktionism var de i full gång med att omdefiniera verkligheten. När informanternas egna 

varseblivningar förändrades gällande hur omgivningen definierade dem, ändrades således 

även deras syn på sig själva. Därmed kunde identiteten omformas. Självinsikt tillsammans 

med ett ökat egenvärde gav självrespekt och självförtroende och informanterna kunde nu se 

möjligheter i ett fortsatt liv utan droger och kriminalitet.  

Ju mer skammen minskade ju mer minskade det där sättet att se på andra, men okej jag är 

likadan som dem, det är ju ingen skillnad liksom så. (Informant 2) 
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Att jag varken är mer, eller mindre än någon annan människa. Tidigare har det lätt pendlat 

mellan jag är bäst i hela världen, eller sämst, på nolltid liksom. Men att få bli litegrann, i 

gemenskap med andra, jag är mänsklig precis som alla andra […] Och kunna se att andra 

faktiskt tycker om mig fick mig att inse att jag då kanske jag också kan börja tycka om mig 

själv, längre fram så småningom. (Informant 5) 

Under det första året har alla informanter beskrivit att det varit svårt att börja lita på andra 

människor och att våga vara ärlig. De uttrycker att detta har tagit lång tid. Processen att öppna 

upp och avslöja sig själv inför andra var en gemensam viktig faktor för alla våra informanter 

under de första drogfria åren. Vissa genomgick denna process under behandling, och andra 

genom AA- eller NA möten. 

I takt med att jag gjorde det, att jag fick göra upp med, att jag fick göra upp med mitt gamla 

liv på något sätt, så, jag fick kännas vid massa konstigheter som jag har gjort, gentemot de 

som är närmast som jag fick be om förlåtelse för mitt beteende, för saker och ting jag gjort. 

Jag fick bekänna brott som jag har gjort som jag inte blivit upptäckt för, och göra upp med 

det här. I takt med att man gör det, jag gjorde det, och sen börja lita på en människa så, och 

börja bli ärlig med en människa, för det bli man ju då när man sitter i såna här samtal. 

(Informant 3) 

Ja, svårigheten låg ju i att bli ärlig, att bli fullkomligt ärlig. Alltså att berätta om min 

historia, vem jag var och vart jag kom ifrån, och vad jag hade blivit utsatt för. Alltså att 

våga träda fram i grupp med andra människor och avslöja sig själv liksom, vilken bluff man 

hade blivit och vad människor hade gjort mot mig och vad jag hade gjort mot andra. Det 

var ju en jättestark process alltså, det var mycket sorg och mycket glädje också, och kärlek, 

och det skapade intimitet, alltså närhet till andra människor. (Informant 2) 

Sen har ju ärligheten varit den viktigaste principen för mig. Att oavsett vart jag än befinner 

mig, kunna säga som det är, och slippa ifrån lögnerna och hela det, hela det snurret och hela 

det heltidsjobbet som det har inneburit. (Informant 5) 

I det sista stadiet av Ebaughs (1988) faser, skapandet av en ex-roll, behöver individen som 

tidigare beskrivits hantera spänningar som finns mellan den dåvarande och nuvarande identi-

teten. Genom att öppna upp sig, våga vara ärlig och avslöja sitt tidigare liv med dess till-

hörande beteenden och handlingar, kunde informanterna minska den spänning och de mot-

sättningar som fanns mellan deras förflutna och nutid. Processen att öppna upp och avslöja sig 

inför andra och få en bekräftelse på att det finns ett värde i en själv oavsett tidigare prefe-

renser skapade en ny medvetenhet hos informanterna och i enlighet med symbolisk interak-
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tionism ändrades därmed deras varseblivningar om hur omgivningen såg på dem. Denna om-

definiering av verkligheten gav informanterna en ökad självkänsla. 

Tolvstegsprogrammet har varit en väldigt viktig faktor för fyra av fem av våra informanter. 

Några har introducerats för detta på behandlingshem och andra genom NA- och AA-möten. 

Principerna i tolvstegsprogrammet är en stor faktor när det gäller omformningen av identite-

ten hos dessa fyra informanter.  

Och då tänkte jag, herregud, om det här programmet fungerar för miljontals människor, så 

kanske det fungerar för mig också. Så speciell är nog inte jag. Och där landade jag i att, det 

här är min väg liksom. (informant 5) 

 Jag tror det är värderingarna som finns i tolvstegsprogrammet. Tolvstegsprogrammet är 

egentligen en uppsättning värderingar för den som inte har några värderingar själv. Som 

man kan lära sig att leva efter alltså, att bli kompatibla med mig själv. (Informant 2) . 

 Men nu har jag ju hittat ett program, så jag behöver inte leta längre. För då har jag ju hittat, 

för min del är det tolvstegsprogrammet. När jag hittade något för min del som jag kunde 

känna så där wow, det här fungerar, här känner jag igen mig, jag känner mig trygg, en trygg 

gemenskap. Och det var ju jättebra, en befrielse […] Och det kan jag se av erfarenhet idag. 

Att… Ja, om jag slutar gå på möten, om jag slutar göra det som är bra för mig, att ta hand 

om mitt eget mående, det kan vara allt från dagar till veckor, men jag hamnar där igen, i 

tänkandet, mitt känsloliv och så börjar min attityd och beteende gå tillbaka. (informant 4) 

Stora boken då när jag hänvisar till den, det är AA:s bok, anonyma alkoholister. Det som 

alltså, men den gäller ju även för beroende då, utan man ändrar bara alkoholister till bero-

ende när vi jobbar med den. […] Det finns inga familjevårds- eller behandlingshems-saker, 

utan, man lever efter den boken. Jag läser den boken varje dag. Jag bara släpper den i 

golvet eller öppnar den såhär så läser ett par sidor och så funderar jag på det varje dag. Jag 

börjar varje dag med det. (Informant 1) 

Av ovanstående citat kan vi se att Tolvstegsprogrammet hjälpte dessa informanter att omdefi-

niera sin verklighet. Genom de principer och värderingar som finns i de tolv stegen började de 

ändra sin syn på, samt sitt förhållningssätt gentemot, dem själva och omgivningen. Deras 

attityder och beteenden förändrades. Utifrån symbolisk interaktionism kan vi se att detta var 

en viktig faktor i omformningen av identiteten då informanternas handlande förändrades 

utifrån de förväntningar som finns i tolvstegsvärderingarna. Utifrån citaten kan vi även utläsa 

att detta program med dess principer är en viktig faktor för flera av informanternas upprätt-

hållande av den nuvarande identiteten. Detta behandlas vidare i vår diskussion. 
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Flera av våra informanter beskriver att de genom deras utbildningar inom missbruk och beha-

ndling fick teoretiska kunskaper men att utbildningarna även gav dem möjligheten att bear-

beta sitt eget förflutna. Detta ser vi var en viktig faktor i omformningen av identiteten då 

informanterna själva uttrycker att utbildningsperioden gav dem ökad självinsikt, vilket i sin 

tur gav ett ökat självförtroende.  

Jag kunde se hur, jag lärde mig hur man kunde strukturera upp behandlingsarbete. Jag lärde 

mig hur man kunde se på olika former av hjälp, sånt som jag inte själv tyckte var en hjälp 

en gång i tiden, fick lära mig att omvärdera rätt mycket. (Informant 4) 

 Eftersom det var processinriktat, det handlar om dig själv, du använder dig själv, som ett 

verktyg alltså, så man var ju tvungen att bearbeta sitt eget förflutna hela tiden. I grupp 

alltså. Plus att man är tvungen att införskaffa kunskap och när du fått den här kunskapen är 

du tvungen att bevisa att du äger kunskapen och att du kan använda dig utav den i prak-

tiken. Så det är ju stegvis liksom. Som det har utvecklats sig. (Informant 2) 

Även detta kan relateras till Ebaughs (1988) fas, skapandet av en ex-roll, då en individ i 

denna fas kämpar med spänningar mellan det förflutna, nutiden och framtiden. Här ser vi 

ytterligare en faktor, utöver den att avslöja sig själv inför andra som vi tidigare beskrivit, som 

hjälpte dessa informanter att minska denna spänning. Informanternas anpassande och ska-

pande av en ex-roll framskred då möjligheten kom att bearbeta och hantera resterna från den 

tidigare rolltillhörigheten och göra det kompatibelt och användbart i en framtida yrkesroll.  

5.5. Motiv till att börja arbeta inom behandling  

Flera av våra informanter fick tankarna att utbilda sig och arbeta inom behandling genom 

andra. Två informanter beskriver att de blev utvalda och ledda in i en utbildning av sina tera-

peuter på behandlingshemmen. Terapeuterna såg en potential i dem och ansåg att de hade 

någonting att ge i behandlingsarbetet.  

Alltså, jag vart ju matchad i det här. Jag får väl säga att jag är utvald då av de här killarna 

som har gått före då, de som är duktiga, de såg att den här killen han är ett ämne att utbilda, 

alltså han är, de har ju sugit in mig. (Informant 2) 

 Jag kommer ihåg än när han första gången sa att; du kanske skulle gå hela den här långa 

resan för att komma dit du är, och du kanske ska bli terapeut du också. För då vaknade jag 

till liv. (Informant 1) 
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En informant hade efter en tids drogfrihet börjat åka runt och föreläsa om missbruk och fick 

en dag erbjudandet om en utbildning av en arbetsplats som såg potential i honom och ville att 

han skulle börja arbeta som behandlingsassistent hos dem.  

Då kom de fram och frågade om jag ville börja jobba där. Och jag, jaha, okej. Och så 

frågade jag vad syftet var att börja, vad jag skulle ha för arbetsroll där och så vidare. Och då 

fick jag en utbildning genom dem. (Informant 4) 

När dessa tankegångar påbörjats tog det inte lång tid innan de kände att denna yrkesinriktning 

var rätt för dem och de såg nu ett stort värde i sin egen erfarenhet. Att andra såg en potential 

de inte själva kunde se tillsammans med att de i utbildningen kunde se möjligheter att koppla 

ihop sin gamla rolltillhörighet med en ny yrkesroll gav dem en bekräftelse på att de hade 

någonting att tillföra i behandlingsarbete. Detta ledde till en omdefinition av situationen och 

tanken om att bli professionell kunde bli verklighet för informanterna. Detta är alltså kopplat 

till uttrycket definition av situationen inom perspektivet symbolisk interaktionism, då verklig-

heten styr människans beteenden. Om en individ definierar en situation som verklig blir den 

även verklig i dess konsekvenser (Trost & Levin, 2010:14-16). 

Ett gemensamt motiv vi har funnit bland våra informanter gällande att börja arbeta inom 

behandling är att de kände att de genom behandlingsarbete kunde få en möjlighet att ge till-

baka det som de själva fått till andra.  

Alltså, mitt mål i livet är att jag ska kunna ge en missbrukare det som [terapeutens namn 

borttaget] gav mig. Klarar jag bara en så han sitter som jag gör idag så är ju hela min resa 

värd resan va. (Informant 1) 

Så att jobba med missbruk, det har ju funnits med rätt så länge. Men, de tankarna är väl 

lite till och från hela tiden liksom, ska jag verkligen jobba med det här […] Det blir 

väldigt mycket beroende liksom [skratt]. Fast det är värdefullt. Att få ge tillbaka. 

(Informant 5) 

Några informanter uttryckte att dragningen till behandlingsarbete föll sig naturligt då de upp-

täckte att de besatt kunskaper och erfarenheter som de kunde ha nytta av samt en fördel av i 

detta yrke. 

Och för mig då, jag vet ju egentligen ingenting annat, än det här livet, jag har varit med så 

länge, jag kan det livet väldigt, väldigt bra och för mig så fanns det liksom ingenting annat 

utan det är det här jag gör nu. (Informant 3)  
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 Jag hade ingen annan kunskap om någonting än brott alltså. Det och att använda narkotika. 

Och det, som är så pass negativt kan vara någonting positivt för mig så borde jag använda 

det. […] Jag vet hur det känns alltså. Jag har varit där. Så då har plötsligt det negativa blivit 

till en förmån alltså. (Informant 2) 

Samtliga informanter avslutade fasen sökande efter alternativ när de såg en framtida yrkesroll 

som professionell inom behandlingsarbete. Ebaugh menar att överföringsmöjligheter av tidi-

gare kunskap är av vikt vid sökandet av en ny roll (Ebaugh, 1988:92-93) och behandlings-

arbete inom missbruksvården innebar en hög grad överföringsmöjligheter av kunskaper och 

erfarenheter för informanterna. En ny omformning av identiteten påbörjades genom att de nu 

var på väg in i denna yrkesroll. Även fasen skapandet av en ex-roll närmade sig ett slut då 

informanterna upptäckte att de genom en professionell yrkesroll inom behandling kunde 

integrera sina tidigare kunskaper och erfarenheter och även ha en fördel av detta i klient-

arbete. Därmed minskade det dilemmat som Ebaugh beskriver finns i en identitetsomvandling 

när individer kämpar för att komma bort ifrån tidigare självuppfattningar och samhällets nor-

mativa förväntningar baserade på en tidigare identitet.  

5.6. Nuvarande identitet 

Våra informanter har idag en ex-roll som är integrerad i den nya yrkesrollen som professionell 

inom behandlingsarbete. Kunskaper och erfarenheter från det tidigare livet med missbruk och 

kriminalitet har smält samman med teoretiska kunskaper om behandlingsarbete och de är idag 

så kallade professionella ex. De har därmed skapat helt nya identiteter då en identitet enligt 

symbolisk interaktionism är beroende av en individs rolltillhörigheter (Trost & Levin, 

2010:177-178).  

Alla våra informanter har mött svårigheter och hinder på vägen till att bli den de är idag. 

Enligt Ebaugh (1988) behöver en individ som har lämnat en roll hantera rester från den tidi-

gare rollen. Ett gemensamt hinder som flertalet informanter beskriver som har funnits under 

hela processen är att det ibland har dykt upp rester från en dålig självkänsla, en känsla av att 

inte duga som de är och en skam över det tidigare livet. Dessa rester kan i vissa situationer 

dyka upp även idag. 

Så det här värdelösdiffet, drogpersonligheten, den värdelösa [det egna namnet borttaget] 

som hade gjort en påhälsning, knackat på och sagt att du, du duger inte, och där var ett hin-

der liksom, att komma över. Men jag lärde mig hantera det, att sträcka mig. Jag duger, jag 

duger som jag är liksom. Det är åter igen skammen som kommer. (Informant 2) 
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Egenvärdet eller självkänslan, vad man nu vill säga, så är det väldigt lätt att sätta sig själv 

som annorlunda, och tänka liksom att nu tittar de på mig, usch, nu beter jag mig nog lite 

annorlunda eller konstigt, och det här, det bottnar hela tiden i självkänsla. Hur jag ser på 

mig själv. (Informant 4) 

Alla våra informanter har idag en förändrad människosyn. Den tidigare identiteten, innehål-

lande ett manipulerande och kränkande förhållningssätt mot andra människor och en respekt-

löshet gentemot sig själva och sin omgivning har i deras nuvarande identitet ersatts av en öd-

mjukhet och respekt för andra människor samt en tillit och förståelse till omgivningen.  

Jag har ju fått en annan människosyn. Istället för att vara dömande, och döma ut folk och 

myndigheter och så vidare så har jag blivit mycket mer tolerant och accepterande och fått 

en helt annan förståelse för varför det fungerar just så, och så vidare. Där hade jag jätte-

svårt. För mitt sätt att tänka var ju detta ju. Och att inte andra förstod, det var ju liksom fel 

på dem då, men idag kan jag se att mitt sätt fungerade bara i min värld. Jag har lärt mig att 

se människor med helt andra ögon idag. Utan att försöka vara dömande. (Informant 4) 

Förut var det ju avundssjuka, nu är det ju mer att man njuter med dem. Det är ju alltså, den 

här, det har med ödmjukheten också att göra. Jag kunde inte se på bingolotto förut, för jag 

hatade alla som vann då när jag var missbrukare liksom. Jag bara, ut med skiten. Men idag 

kan jag, gläds jag åt dem som har det bra. Det är ju en stor utveckling. (Informant 1) 

Av informanternas egna reflektioner av den tidigare identiteten kan utläsas att en vag själv-

känsla låg till grund för deras dåvarande beteenden och attityder. Deras självkänsla har, som 

behandlats i tidigare kapitel, ökat under processens gång. Idag ser de sig själva som värdefulla 

och flera beskriver att detta är en grund för att kunna se ett värde i andra människor. Vidare är 

de nu ansvarsfulla gentemot sig själva och andra och tar även ansvar för sina handlingar. 

Att jag är värdefull och därför är andra värdefulla. De förtjänar att få den här kärleken, som 

de kanske aldrig har fått alltså och jag förtjänar att få den här kärleken så att mina behov 

har, jag har fått hjälpa till att ta ansvar över att de bli tillgodosedda. (Informant 2)  

Utan, skulle jag upptäcka att jag gör fel eller om man har gjort någonting, då är jag jätte-

snabb på om jag har sårat någon eller gjort någon illa då går jag och ber om förlåtelse. 

(Informant 3) 

Samtliga informanter beskriver att kunskaper och erfarenheter från det tidigare livet i krimi-

nalitet och missbruk kan vara värdefullt och komma till nytta i behandlingsarbetet och några 

menar även att detta är en förutsättning för att skapa tillit i klientkontakten. Flertalet av infor-

manterna anser dock att den egna erfarenheten av kriminalitet och missbruk inte är en förut-
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sättning för att kunna utföra ett bra arbete inom behandling och betonar vikten av utbildning 

inom området. Däremot beskriver alla fördelar som finns med att ha ett eget förflutet med 

missbruk och kriminalitet i klientarbete. 

 Fördelarna är väl litegrann det här jag sa förut, det här med att man kan sätta sig in i deras 

situation, kanske på ett annorlunda sätt för att man har varit där själv och vet hur de känner 

och hur de mår på ett mer personligt plan. Och det kan ju vara bra, att det finns den här 

identifieringen. (Informant 3) 

Att jag kan förstå känslomässigt hur de känner. Att jag kan se och läsa av dem på ett helt 

annat vis, och nästan veta i förväg hur de kommer att reagera, veta i förväg, jag kan se och 

känna om de är på väg, om de är alkohol och drogsugna. (Informant 4) 

Att, jag vet precis hur du känner dig, och så. Sen är det svårt att lura en bedragare. Så är 

det. Alltså, det är ganska enkelt att genomskåda när, när någon använder mina knep så att 

säga. (Informant 5) 

Samtliga av våra informanter beskriver att en fördel i behandlingsarbetet är att de kan läsa av 

sina klienter. De menar att de kan se när klienterna talar osanning om sitt missbruk eller för-

söker manipulera dem och därmed har lättare att möta deras behov. Detta kan kopplas till 

Ebaughs (1988) fas, skapandet av en ex-roll, där hon menar att de som innehar en ex-roll står 

inför en utmaning i att relatera till de som fortfarande innehar den tidigare rollen likväl som 

till andra med samma rolltillhörigheter som individen nu innehar. Denna utmaning har för 

våra informanter blivit användbar och till en fördel i klientarbetet. Detta då de kan relatera till 

klienter men även till andra som innehar samma nuvarande rolltillhörigheter. Våra infor-

manter beskriver dock att denna utmaning i vissa situationer i det dagliga arbetet inom be-

handling även kan vara till en nackdel. 

Alltså det kan ju, och det inträffar ju situationer när patienter delar med sig av sina 

processer som jag kanske inte har bearbetat färdigt. Och som väcker för mycket, hos mig så 

att säga. Och då är det ju jätteviktigt, och vi har ju ganska tydliga överenskommelser i 

teamet, att, då är det bara till att säga ifrån och ta ett steg tillbaka för att ta hand om sitt och 

komma tillbaka liksom så, så det är inga konstigheter på det sättet. (Informant 5) 

Det handlar om att bygga relationer givetvis. Man har en gemensam plattform någonstans, i 

sitt gamla missbrukarliv, i det kriminella… Och då, är det här, mitt gamla liv, då blir det en 

negativ grej, för den andra personen då. För vi vill bygga relationer i det nya. (Informant 3)   
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Informanterna har idag en helt annan syn på livet än tidigare. De beskriver alla att det är en 

resa som de endast har påbörjat, samt att det finns mycket kvar att uppleva och lära men ut-

trycker att de idag känner sig tillfreds med livet och har stora förhoppningar om framtiden. 

Och idag är jag, alltså, jag har det så bra jag kan, alltså jag lever ett liv över mina förvänt-

ningar liksom. Och, mycket hopp, mycket planer. (Informant 5) 

Det är spännande att leva. Men samtidigt kan det vara skrämmande ibland. Hela denna nya 

världen. […] Jag kan ta emot livet idag på livets villkor men det kunde jag inte förr. Kunde, 

kunde jag. Men jag vågade inte. (Informant 4) 

Och det är ju en resa som jag egentligen precis har påbörjat. Och som är jättespännande.   

[…] Men med ett ord. Ja, tillfreds är jag. Med mig själv och med livet. Jag är på väg. 

(Informant 3) 

 

6. Slutsatser och avslutande diskussion 

Vårt syfte med studien var att se hur identiteten omformats hos professionella ex inom 

missbruksvården sedan de avbrutit sitt drogmissbruk och sin kriminella livsstil samt vilka 

faktorer som har varit betydande i processen. Den första frågeställningen vi hade till hjälp för 

att kunna besvara syftet var hur vägen till en ny identitet sett ut. De andra frågorna vi ställde 

oss var vad som varit bidragande i processen att omforma identiteten och på vilket sätt, samt 

vilka svårigheter och hinder som har funnits under processens gång. Vi kommer nedan 

sammanfatta svaren på dessa frågor utifrån vår resultat- och analysdel och med hjälp av detta 

besvaras studiens syfte. Därefter kommer en diskussion kring det i vårt resultat som inte har 

varit helt förenligt med Ebaughs (1988) teori om exitprocesser. Vi avslutar med att diskutera 

kring de faktorer vi sett varit mest betydande i processen.  

Vägen till att bli ett professionellt ex har sett olika ut för våra informanter. Några startade 

resan på behandlingshem och andra i självhjälpsgrupper. En faktor som varit betydande för 

flertalet i processen att omforma identiteten var identifikationen med andra som har ett eget 

förflutet med missbruk och kriminalitet. Detta då de genom denna identifiering fick en trygg-

het och en känsla av samhörighet. En annan betydande faktor i processen var att känna sig 

förstådd på behandlingshemmet eller i självhjälpsgrupper och därmed kunna skapa tillit till 

andra människor. Denna tillit var en förutsättning för att kunna avslöja sig själv och bli ärlig, 

vilket ledde till en bearbetning av det förflutna och ökade självkänslan. För de som genom-
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gick behandling på behandlingshem var det en betydande faktor att denna var på eget ansvar, 

och att beslutet att bli drogfri kom inifrån dem själva. Detta då de såg att de kunde leva upp 

till de förväntningar som gavs till dem. Självförtroendet ökade och deras syn på sig själva 

förändrades. Flertalet informanter genomgick tolvstegsbehandling och fick därigenom samhö-

righet och trygghet med andra före detta missbrukare. Tolvstegsprogrammet var även bidra-

gande i processen, då principerna i detta program var en betydande faktor för omformandet av 

värderingar. När informanterna vidare tog steget ut i samhället kämpade flera av informan-

terna med att förstå de sociala koder som fanns. Detta ses som en av svårigheterna på vägen, 

då steget ut i samhället var förvirrande och känslan av utanförskap var stark. I takt med att 

informanterna upptäckte de sociala koder som finns i samhället började de se ett värde i sig 

själva genom att de såg att de inte var mer annorlunda än andra. Därmed var även detta en 

betydande faktor i processen. Detta ökade egenvärde gjorde att informanterna nu kunde se ett 

fortsatt liv utan kriminalitet och droger. Samtliga berättar dock att rester från den tidigare 

identiteten som exempelvis en dålig självkänsla har varit en svårighet under hela processen 

och kan uppstå även idag. Ett gemensamt motiv till att börja arbeta inom behandling var en 

vilja att ge tillbaka det som de själva har fått samt känslan av att kunna använda sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter i behandlingssyfte. För några informanter kom tankarna att börja 

arbeta inom behandling av att de blev ledda in i en utbildning genom andra professionella ex 

som såg potential i dem. Att kunna se en alternativ roll som behandlare var en av de mest be-

tydande faktorerna i processen att skapa en ny identitet och detta behandlas vidare nedan. 

Vi har kommit fram till att samtliga våra informanter omformat sin identitet på så vis att de 

fått nya värderingar. De har därmed förändrat syn och förhållningssätt gentemot både sig 

själva och sin omgivning. Flertalet beskriver dock att detta är en resa de precis har påbörjat 

samt att det är en process som aldrig avslutas. Vår studie visar därför, i enlighet med Browns 

(1991) studie, att arbetet inom behandling kan leda till en tillfrisknadskarriär, då den egna 

processen fortsätter jämsides med deras nuvarande arbete inom behandling. En av de mest 

betydande faktorerna i våra informanters process att skapa en ny identitet var när de upptäckte 

att de kunde integrera sin ex-roll med en yrkesroll inom behandling. Skuld- och skamkänslor 

för det tidigare livet minskade och självkänslan ökade då de vände den tidigare identiteten till 

någonting positivt. Informanternas egenvärde fortsatte öka då de började arbeta som behand-

lare. Detta då de kände att de med hjälp av kunskaper och erfarenheter från den tidigare iden-

titeten kunde hjälpa andra ur missbruk och kriminalitet och att de därmed behövdes inom 

missbruksvården. Även detta visar att arbetet inom behandling i enlighet med Brown (1991) 
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leder till en tillfrisknadskarriär. Förutom ovanstående faktor har vi funnit ytterligare faktorer i 

processen som varit mer betydande än andra för våra informanter. Dessa är identifikationen 

med andra före detta missbrukare, tolvstegsprogrammets principer och värderingar samt att 

finna tillit hos andra människor för att kunna avslöja sig själv och bli ärlig. Dessa tre faktorer 

behandlas utförligare efter nedanstående diskussion om Ebaughs teori.   

Ett motiv till drogfrihet var hos några av våra informanter att de inte kunde se någon framtid 

varken med eller utan kriminalitet och droger och att tydliga tankar om att begå självmord 

fanns. Detta fann vi ingen direkt koppling till i Ebaughs (1988) vändpunktsfaser. Den av 

vändpunkterna som låg närmast till hands handlade om ett antingen/eller, där det handlar mer 

om ett val gällande att rädda sitt liv eller inte. Känslan av att ingen utväg fanns, och att själv-

mord var det enda alternativet kan inte förklaras utifrån denna teori, då denna fas likväl som 

de exitprocesser teorin är grundad på bygger på frivilliga exitprocesser. De informanter som 

var beredda att ta sitt liv kände inte vid denna tidpunkt att de hade ett val. Här valde vi att 

använda oss av Bergströms (2004) utbrändhetsfas, för att få en förståelse för den känsla av 

hopplöshet och självmordstankar som fanns hos flera av informanterna. Man kan tycka att 

detta är en frivillig vändpunkt eftersom de inte tog sitt liv men vi ser det inte som frivilligt då 

tillfälliga omständigheter gjorde att de inte tog sitt liv som planerat, och valet att kliva ur 

rollen kom senare. Vidare är inte Ebaughs teori förenlig utifrån vårt resultat med hur stadierna 

avlöser varandra. Detta då flera informanter tog ett fast beslut att kliva ur en roll innan sökan-

det av alternativ påbörjades. Enligt Ebaugh kommer vändpunkten, som innebär att man gör ett 

definitivt beslut att lämna rollen, efter att man börjat söka alternativ till den tidigare rollen. 

Flertalet av våra informanter kom in i vändpunkten och gjorde detta definitiva val innan de 

börjat söka alternativ, då de inte innan detta definitiva val hade någon förhoppning om livet. 

Därför fanns inte heller tankar om att det kunde finnas någon annan roll för dem.  

Identifiering med andra ex har som tidigare beskrivits varit en betydande faktor för fyra av 

fem av våra informanter. De har beskrivit att detta varit viktigt under hela processen och även 

idag. För ett par var detta även avgörande för motivet att bli drogfri. Att detta varit viktigt för 

flertalet informanter i behandlingen kan knytas till vår tidigare forskning där Kristiansen 

(2002) och Bergmark (2010) skriver att relationen mellan klient och behandlare är viktigast 

för ett positivt utfall. Flera av informanterna menar att de enbart kände sig förstådda av be-

handlare med eget förflutet av missbruk och att detta skapade tillit. Det faktum att dessa per-
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soner kände att detta var en förutsättning för att kunna bygga en relation och få en tro på sin 

egen tillfrisknad, bevisar att professionella ex inom missbruksvården är väldigt viktiga.  

Tolvstegsprogrammet har som nämnts i vårt resultat varit en viktig faktor i omformningen av 

identiteten hos fyra av våra fem informanter. Bland annat då de i tolvstegsprogrammet har 

arbetat med principer som har lett till nya värderingar. Vi har hos den informant som inte 

genomgått tolvstegsprogrammet eller lever utifrån dessa principer inte funnit några markanta 

skillnader i omformningsprocessen och därmed inte på hur värderingar ändrats eller det sätt 

som denne ser på sig själv och sin omgivning. Denna informant beskriver att hans värderingar 

byggdes upp under behandlingsperioden. Processen att öppna upp och avslöja sig själv inför 

andra beskriver han var den viktigaste faktorn i behandlingen. Under denna process där han 

gjorde upp med sitt gamla liv fick han bearbeta sitt tidigare beteende och be sina nära om 

förlåtelse för tidigare handlingar.  Han beskriver att det var när han började lita på och kunde 

bli ärlig med en människa som hans omformning av värderingar tog sin början. Vi kan här se 

likheter med övriga informanter som beskriver att de genomgått samma process, att avslöja 

sig själv och bli ärlig, i tolvstegsprogrammet. Detta ser vi som en av de viktigaste faktorerna 

för samtliga fem informanter, då de genom denna process har kunnat bearbeta sitt förflutna 

och få kontakt med sitt känsloliv. Detta var en förutsättning för att kunna möta en framtid där 

de inte behöver bedöva sina underliggande känslor med droger eller kriminalitet. 

De fyra informanter som har genomgått tolvstegsprogrammet uttrycker att det är ett program 

med värderingar man lever efter för att upprätthålla drogfrihet och nuvarande beteenden och 

attityder. Ur en kritisk synvinkel kan tyckas att ett program med färdiga principer att leva 

efter formar individer efter en mall där värderingarna inte kommer inifrån dem själva och inte 

är deras egna. När beteende och attityder som kommer av dessa värderingar är beroende av 

principer som måste följas för att upprätthållas, kan det tyckas att de inte har en egen identitet 

utan att den har formats utifrån en mall i tolvstegsprogrammet.  

Värderingar är inte någonting man föds med och får per automatik utan skapas med inverkan 

från omgivningen utifrån samhällets normer och förväntningar. Informanterna i vår studie har 

antingen av olika anledningar inte fått dessa värderingar i barndomen, eller så fanns de men 

försvann exempelvis på grund av traumatiska händelser eller genom missbruk.  De flesta av 

våra informanter uttryckte att de efter en kort tids drogfrihet kände sig identitetslösa och 

”nyfödda”. Eftersom inga normativa värderingar fanns i deras tidigare liv var de i behov av att 

arbeta med att bygga upp sådana när de lämnat livet med missbruk och kriminalitet. Vi lever 
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alla efter värderingar vi i uppväxten fått av vår omgivning som styr våra attityder och beteen-

den. Att de lever efter tolvstegsprogrammets värderingar för att upprätthålla drogfrihet, 

beteende och attityder är inte på något sätt annorlunda. Helst inte eftersom vi av vårt resultat 

kan utläsa att värderingar som kommer av att följa principerna i tolvstegsprogrammet är 

kompatibla med allmänna normer och värderingar som finns i samhället. Om man ändå vill se 

det som att dessa individer är formade efter en mall och inte har en egen identitet kommer 

frågan genast till oss:  

Finns det någon som har det?  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi heter Sara Einarsson och Magdalena Salvén och studerar just nu vår sjätte termin på 

socionomutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi håller nu på att skriva vårt 

examensarbete som kommer att handla om före detta drogmissbrukare med en kriminell 

bakgrund som valt att utbilda sig och själva arbeta inom missbruksvården. 

Undersökningens syfte är att få en förståelse för hur identiteten omformas i den process som 

sker från att man påbörjat sin egen behandling till att denna är genomförd och man vidare har 

utbildat sig och är kvalificerad att arbeta med att hjälpa andra att ta sig ur sitt missbruk.  

Uppsatsen kommer att bygga på intervjuer med personer som själva har genomgått denna 

process för att kunna se vilka faktorer som har bidragit till omformningen av identiteten samt 

vilka svårigheter som kan ha hindrat densamma.  

För att kunna besvara undersökningens syfte är ditt deltagande viktigt för oss. Intervjuerna 

kommer att pågå under cirka sextio minuter och med ditt godkännande att ljudinspelas. Detta 

för att informationen ska kunna återges korrekt när vi sammanställer resultatet. Det inspelade 

materialet kommer att raderas när uppsatsen är klar. Svaren kommer att behandlas med 

konfidentialitet och ingen personlig information så som namn eller arbetsplats kommer att 

publiceras i uppsatsen. Plats för intervjun bestämmer vi tillsammans med dig.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i vår undersökning och om du är intresserad av att ställa 

upp på en intervju eller om du vill veta mer är du välkommen att höra av dig till oss. 

Vi kommer att behöva boka in intervjuerna snarast för att komma igång med vårt skrivande. 

Vi behöver därför din intresseanmälan omgående.  

Med vänliga hälsningar 

Sara Einarsson  Magdalena Salvén 

Tel: (borttaget)  Tel: (borttaget)  

Email: (borttaget)  Email: (borttaget)  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Berätta kortfattat om din bakgrund. (Åren innan din senaste behandling) 

Hur såg ditt liv ut? (Boende, familj, beroende, kriminalitet) 

Hur såg du på dig själv? Vem var du? (Mående) 

Hur såg du på livet? (Förhållningssätt till andra människor) 

Hur tror du att andra såg på dig? (Omgivning, familj, vänner) 

Hur upplevde du dig själv i förhållande till samhället? (Utanförskap/delaktighet) 

 

Vad fick dig att påbörja din senaste behandling? 

Har du varit i behandling tidigare? Kändes denna gång annorlunda än andra? På vilket sätt?  

Berätta lite om behandlingsperioden och vad den gav dig.  

Vilka svårigheter och hinder mötte du under behandlingstiden? 

Vad tror du var viktigast för din motivation under behandlingstiden?  

Förändrades din syn på dig själv under behandlingstiden? På vilket sätt? 

Hur såg du på dig själv efter du avslutat behandlingen? Vem var du? 

Hur såg du på livet? (Förhållningssätt till andra människor) 

Märkte du någon skillnad i bemötandet från andra? På vilket sätt? 

 

När kom de första tankarna på att börja studera/arbeta inom behandling?  

Hur uppstod dessa tankar?  

Hur kom motivationen till att börja studera för att sedan arbeta inom behandling?  

Hur gick det till när du tog steget att börja studera? 

 

Berätta lite om din utbildning. (Typ av utbildning, omfång) 

Vad gav utbildningen dig?  

Förändrades din syn på dig själv under utbildningen? På vilket sätt? 

Hur såg du på dig själv efter avslutad utbildning? Vem var du? 

Hur såg du på livet? (Förhållningssätt till andra människor) 

Märkte du någon skillnad i bemötandet från andra? (Omgivning, familj) På vilket sätt? 

 

Vart befinner du dig nu? (Vem är du nu?) 

Hur ser ditt liv ut nu? (Boende, familj, nätverk) 

Upplever du hinder på grund av din tidigare bakgrund? Vilka slags hinder? 

Vad har du upplevt vara svårast på vägen till att bli den du är idag?  

Vilka är fördelarna med dina tidigare erfarenheter i ditt yrkesliv? 

Vad tror du har haft mest betydelse i din förändringsprocess? 

Om du ser tillbaka på processen, hur kan du se att du har förändrats? (personlighet, 

mående, syn på livet) 
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Bilaga 3: Arbetsfördelning 

 

Under arbetets gång har arbetsfördelningen varit jämbördig mellan författarna. Vi har gemen-

samt sökt litteratur som behandlar forskningsmetodik, teoretiska perspektiv samt tidigare 

forskning som har varit relevant för vår studie, och vidare delat upp den litteratur som för vår 

studie ansetts vara speciellt intressant för en mer noggrann läsning. Vi har sedan tillsammans 

valt ut den litteratur vi valt att presentera i arbetet samt genom en rättvis fördelning delat upp 

formuleringen av denna. Granskning av den formulerade texten har därefter skett gemensamt 

och ytterligare ändringar har diskuterats samt skrivits ner tillsammans. Vi har båda deltagit 

vid utförandet av intervjuerna och transkriberingen av dessa har jämbördigt delats upp oss 

emellan. Vi har tematiserat, valt ut samt skrivit ner resultatet tillsammans. Även analys och 

diskussion har vi gemensamt diskuterat och formulerat, då denna ansågs vara så väsentligt för 

studien att en fördelning av detta inte kunde göras.  

 


