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Abstract 

Title: I’ll Never Be Al Capone, I’ll Only End up as a Fucking Junkie in Prison – A Qualitative 

Study of 8 Former Addicts’ Experience of Entering and Exiting Drug Abuse  

By: Evelina Borell och Evelina Juel   

The purpose of this study is to understand and analyze why individuals develop and manage 

to leave drug abuse. The material consists of interviews with eight individuals who have gone 

through a life of addiction and managed to change their lifestyle. We contacted the 

participants through the organization called KRIS (Criminals Redress with Society). The 

results indicate that the participants have had a troublesome upbringing and been labeled by 

society as outsiders which have led them into addiction. The results also show that they have 

all gone through a social conversion from the life as an addict to become sober. The results of 

our study are analyzed with Jonsson and Bergström’s theory on social in heritage and Becker 

and Andersson’s view of outsiders and qualifications for drug abuse. The results are also 

analyzed with Ebaughs theory on role-exit. What we would like to contribute is an 

understanding of how an individual enters addiction and how they manage to leave drug 

abuse.  
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1. Inledning 

Om man vänder sig till forskningen så finner man många teorier och förklaringar till varför 

individer börjar missbruka. Men hur ser det ut för de som faktiskt lyckas ta sig ur? Vi har 

intresserat oss för hur man ska kunna förstå att människor påbörjar ett missbruk och därefter 

lyckas ta steget ut ur missbruk och skapa ett drogfritt liv. Ett sätt att förstå detta är genom 

teori om social växling. Dock är gängse teorier om social växling oftast inriktade på religiös 

konvertering. Vi har därför valt att vända oss till sociologen Helen Rose Fuchs Ebaugh som 

använt sig av sådan växlings-teori men använt den till andra sorters sociala växlingar. Hon 

menar att en social växling av detta slag, som hon kallar role-exit, är en unik sociologisk 

företeelse som följer specifika mönster (Ebaugh, 1988). Vi har valt att intervjua åtta före detta 

missbrukare för att försöka finna förståelse för hur de tagit steget ut ur missbruk. Dessa 

individer har vi fått kontakt med genom att vända oss till KRIS (Kriminellas Revansch i 

Samhället).  

1.1 Syfte och Problemformulering 

Syftet med vår uppsats är att undersöka samt analysera hur före detta missbrukare påbörjade 

sitt missbruk samt hur de upplever växlingen från ett aktivt missbruk till ett liv utan missbruk. 

De övergripande frågorna vi kommer arbeta efter blir således: 

• Hur kan individers steg in i missbruk förstås? 
• Hur kan missbrukares steg ut ur missbruk förstås? 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Orsaker till missbruk och kriminalitet 

Vi har valt att likställa missbruk och kriminalitet genom uppsatsen. Detta för att mycket 

forskning gör samma likställning då dessa ofta går hand i hand. Gunnar Bergström skriver att 

kriminalitet kan leda till missbruk och missbruk kan leda till kriminalitet (Bergström, 2000). 

Av denna anledning presenterar vi nedan både teorier om kriminalitet och missbruk. 

Sociologen Randall Collins presenterar flera olika teorier om kriminalitet i sin bok Den 

sociologiska blicken (Collins, 1992). Han menar att konservativa teorier anser att det finns 

goda och onda människor och de onda begår brott. Det sitter i deras gener och gör dem 

kroniskt kriminella. Enda sättet att försöka få bukt på problemet anses vara att straffa dem så 

hårt som möjligt. Vidare menar han att det finns en liberal syn på kriminalitet. Denna menar 

att ungdomar som under sin uppväxt ständigt blivit svikna av omgivningen inte finner någon 

anledning att anpassa sig till de rådande normerna i samhället. Detta kan leda till att personer 

med uppväxtproblematik dras till andra människor med liknande erfarenheter vilket kan 

resultera i kriminella handlingar. Slutligen presenterar han den mer radikala synen som slår 

fast att det är institutioner och stämpling som leder individer in i kriminalitet och missbruk. 

Detta synsätt ser alltså inte till personliga egenskaper eller bakgrund utan anser att det inte har 

någon betydelse för vad för typ av människa som begår ett brott. Dock blir inte alla fällda och 

dömda och därmed stämplas bara vissa som avvikare (Collins, 1992 s.96-107). 

En sociolog som ansluter sig till den radikala synen är Howard Becker. Han erbjuder en teori 

kring kriminalitet och annat avvikande beteende som kallas för stämplingsteorin. Enligt 

författaren ägnar sig de flesta av samhällets medlemmar åt avvikande beteende som bryter 

mot de sociala regler som gäller i den givna sociala kontexten (Becker, 1991 s.26-27). Det är 

således huruvida samhällets medlemmar stämplar individens handling som avvikande eller ej 

som avgör om personen kommer att ses som avvikare. Att en person blir kriminell kan alltså 

ha att göra med om du blir ertappad eller inte i din handling. I vissa fall kan individen själv 

stämpla sig som avvikare. Oavsett hur stämplingen gått till kommer individen därefter leva 

efter sin nya etikett och fortsätta att begå brott eller missbruka (Becker, 1991 s.31-32). Detta i 

sin tur kan skänka en förklaring till hur det kommer sig att en individ påbörjar ett missbruk 

eller utvecklar en kriminell livsstil. 
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En psykiatriker som faller inom den liberala synen är Gustav Jonsson. Han skriver om det 

sociala arvet och poängtererar att ett generationsperspektiv är nödvändigt för dess förståelse. 

Jonsson har studerat barn som tidigt visat ett problematiskt förhållningssätt till omgivningen 

och menar att det är på grund av det sociala arvet. Han menar att en problematisk bakgrund, 

exempelvis missbrukande föräldrar, ger individer sämre förutsättningar i livet. Det är 

barndomen som är det första steget i en längre process av utveckling. Denna process kan leda 

till att barnet känner sig som en medborgare av misslyckad karaktär som i vissa fall ägnar sig 

åt missbruk eller kriminalitet. Därefter kan barnet själv sluta som sina problematiska föräldrar 

och inte på bästa sätt kunna sörja för sitt barn varken ekonomiskt eller känslomässigt 

(Jonsson, 1976 s.41-47). Barnet är nämligen den som ärver vad tidigare generationer har 

förvärvat med allt vad det innebär. Miljön och barndomen i samspel påverkar nämligen 

barnets fortsatta liv och hans eller hennes levnadsöde blir alltså format efter vad tidigare 

generationer har förmedlat. Enligt Jonsson kommer dessa även i sin tur att förmedlas vidare 

till barnets blivande familj. Dessa individer kan även drabbas av en tilltagande känsla av att 

inte höra hemma med det övriga samhället (Jonsson, 1976 s.243-244, 276).  

Gunnar Bergström är verksam som konsult och handledare för missbruks – och kriminalvård. 

Han skriver likt Jonsson om uppväxtens betydelse. Bergström menar att en kriminell livsstil 

uppstår i en process (Bergström, 2000 s.76). Vidare poängterar han vikten av barndomen och 

dess prägling vilken löper vidare även under uppväxten i samspel med övriga medmänniskor. 

Barnet behöver lära sig att lita på sina föräldrar för att därefter lyckas lita på det övriga 

samhället. Föräldrarna spelar en väldigt stor roll i hur barnets självbild kommer se ut. Den 

tillit som barnet behöver kan bli negativt påverkad om föräldrarna eller vårdnadshavarnas 

anknytning till barnet brister. Detta menar Bergström kan resultera i en negativ självbild och 

ett utåtagerande beteende (Bergström, 2000 s.71-72). Slutligen kan (i vissa fall) en kriminell 

livsstil utvecklas och ett kriminellt liv blir det verkliga livet, det blir en tolkning av världen. 

Det bildar ett trossystem och individen avskärmar sig från andra tolkningar av världen som 

inte stämmer med den som internaliserats (Bergström, 2000 s.120).  

Sociologen Berit Andersson har skrivit avhandlingen Att förstå missbruk där hon genom 

livshistoriska intervjuer med människor studerar missbruk (Andersson, 1991). Hon försöker 

förstå missbrukets praktik, de situationer och processer som uppstår kring missbruket, hur de 

fortlöper och även de förändringar som dessa personer genomgått under tiden. Missbruket 

leder, enligt Andersson, ofta till kriminella handlingar (Andersson, 1991 s.90, 102). För att 

förklara hur ett missbruk uppstår använder sig Andersson av begreppet ”kvalifikation” istället 
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för socialisationsteorin då hon anser att den bättre förstår det komplexa missbruket. Med 

kvalifikationsbegreppet menar Andersson att de finns krav som följer med sociala handlingar 

som drogmissbrukaren måste kvalificera sig till och följa (Andersson, 1991 s.44, 89-90). Det 

krävs för det första en tillgång till droger samt en vägledare som visar det praktiska och 

vittnar om effekter. Dessa vägledare kan genom eget användande av droger visa den blivande 

missbrukaren att drogen är att lita på och har positiva effekter som gör att individen tar steget 

att testa. Andersson menar de som löper störst risk att påbörja ett missbruk är de som blir 

stämplade som problematiska i sin ungdom av olika institutioner och har problem med 

vänskapsrelationer. Detta kan leda fram till ett påbörjat missbruk redan under skolgången 

(Andersson, 1991 s.89-90, 94-95).  Individer (exempelvis individer med ett missbruk) formas 

således genom interaktion i den sociala verkligheten. Andersson menar slutligen att ett 

missbruk inte kan förklaras utan att ta hänsyn till individers livshändelseförlopp (Andersson, 

1991 s.160). 
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3. Teorin om social växling 

Helen Ebaugh har utfört forskning som gäller exit-processen, det vill säga processen en 

individ går igenom när han eller hon urträder en roll och går in i en annan (Ebaugh, 1988). 

Med hjälp av biografisk intervjumetod lyckas hon finna belägg för att en sådan unik social 

växling äger rum. Hon menar att samtliga individer går igenom den här processen någon eller 

några gånger under livet och att den är en social sådan. Vissa är mer avgörande än andra. 

Dessa växlingar har gemensamt att en individ har gått från en roll till en annan. Som exempel 

nämner Ebaugh en nunna som tagit beslutet att lämna sina löften. Oavsett vilket ex man talar 

om så finns det ett unikt mönster för hur exit-processen går till som Ebaugh funnit i sin studie 

(Ebaugh, 1988 s.1-4). Alla dessa ex har nått ett stadie i livet då de ifrågasatt sin roll och 

avlägsnat sig från den varvid individer med koppling till exrollen ofta också avlägsnas. Under 

denna process lämnar de den gamla rollens alla regler för att lära sig den nya och de normer 

som råder där. Ett av de större stegen är att många byter vänskapsgrupper efter rollbytet. En 

annan aspekt Ebaugh tar fasta på är att när individen väl har blivit ett ex relaterar han eller 

hon till andra ex (Ebaugh, 1988 s.149-151, 168). Detta utesluter dock inte den gamla rollen 

helt som istället får ett dialektiskt förhållande till den nya och aldrig till fullo raderas. Varje 

gång ett rollbyte av detta slag sker så sker även en rubbning av identiteten som kan ta lång tid 

att mynna ut. Ebaugh definierar role-exit så här:  

Role exit is the process of disengagement from a role that is central to one’s selfidentity and the              

reestablishment of an identity in a new role that takes into account one’s ex role. Role exit is a 

social process that occurs over time (Ebaugh, 1988 s.22-23). 

Role-exit processen sker i fyra steg enligt Ebaugh. Det första steget kännetecknas av tvivel 

inför den roll individen besitter. Detta sker när den roll som så länge tagits för given inte 

längre känns självklar och därför ifrågasätts. Detta tvivel leder sällan till en direkt förändring 

av individens liv utan är snarare det steg som får processen i rullning. Perioden mellan det 

första tvivlet och det faktiska rollbytet varierar mellan individer. I vissa fall befinner sig 

individen på ett stadie av tvivel i flera år innan han eller hon träder in i en ny roll (Ebaugh, 

1988 s.75). Det finns olika orsaker till att ett tvivel uppstår varav en som Ebaugh identifierar 

har att göra med organisatoriska förändringar. Dessa förändringar kan leda till att individen 

känner att hans eller hennes behov inte längre löper parallellt med organisationen. Det blir 

alltså en krock mellan individens roll och organisationens utformande. När organisatoriska 

strukturer inte längre tillfredsställer individens behov kan alltså tvivel uppstå inför den roll 

individen besitter (Ebaugh, 1988 s.76). Det finns även specifika händelser som kan leda till att 
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individen mobiliserar rollens problematik som då resulterar i ett tvivel. En sådan specifik 

händelse är exempelvis när en missbrukande individ blir lämnad av sin partner till följd av 

missbruksproblemen (Ebaugh, 1988 s.66).  

Tvivlets efterföljare är rollprövning och processens andra steg. Detta innebär att individen 

testar olika roller för att väga för och nackdelar med dessa andra livsstilar. Detta för att söka 

finna en roll som inte bekostar individen såsom den nuvarande gör (Ebaugh, 1988 s.87). Vilka 

roller som prövas beror på vad för intressen och förutsättningar rollprövaren besitter (Ebaugh, 

1988 s.93). 

Det tredje steget är när tvivel och rollprövning har lett individen fram till ett vägskäl. Då sker 

en avgörande händelse som gör att individen bryter med sin gamla roll och träder in i den nya. 

Dessa händelser behöver inte bara vara objektiva händelser utan kan även vara en subjektiv 

känsla av förtvivlan. Det uppstår således en vändpunkt. Detta kan se olika ut för olika 

individer och i många fall åtföljs den av en symbolisk handling som bekräftar och synliggör 

rollbytet. För många individer innebär vändpunkten en känsla av eufori och frihet. Dessa 

känslor kan även förändras till en rädsla för den nya framtiden (Ebaugh, 1988 s.123-124,137). 

Det mest behjälpliga under växlingen mellan rollerna kallar Ebaugh för ”bridges” alltså broar. 

Dessa broar kan vara jobb, relationer, hobbys med mera och underlättar alltså livet efter 

vändpunkten (Ebaugh, 1988 s.146).  

Slutligen beskriver författaren det fjärde och sista steget i exit-processen, nämligen skapandet 

och anpassningen av exrollen. Den gamla rollen och vad den innebär måste nämligen räknas 

in i den nya rollidentiteten. Dessa olika roller kommer fortsättningsvis att samspela under 

individens liv. Det viktigaste i befästandet av den nya rollen blir således att signalera till 

övriga medmänniskor att individen numera besitter en ny roll. Detta kan uttryckas på olika 

sätt som exempelvis att skriva in sig på behandlingshem (Ebaugh, 1988 s.149-151).   

Vi ämnar studera stegen i informanternas berättelser på samma sätt som Ebaugh gör i sin 

studie. Genom att använda oss av dessa steg vill vi försöka förstå den process i vilken våra 

informanter skapat ett drogfritt liv. Ebaugh menar att en teori om role-exit gör det möjligt att 

förstå en sådan process. Hon menar att om man endast vänder sig till socialisationsteorier 

riskerar man att utesluta viktiga aspekter samt underskatta ex-rollens inverkan på den nya 

rollen. Således är socialisationsteorier otillräckliga när man ämnar förstå role-exit (Ebaugh, 

1988 s.8-9). 
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4. Metod och material 

4.1 Narrativa intervjuer 

Vår uppsats syftade till att söka kunskap om informanternas upplevelse av att påbörja och 

lämna ett missbruk. När man vill studera helheten av ett fenomen menar Repstad att den 

kvalitativa metoden är fruktbar. Han poängterar den kvalitativa metodens möjlighet att ge 

adekvata resultat som representerar en informants uppfattning och känslor kring exempelvis 

ett händelseförlopp (Repstad, 2007 s.14-15). För att besvara vår frågeställning anslöt vi oss 

därför till den kvalitativa metoden. Även Patel och Davidson anser den kvalitativa metoden 

som lämplig vid undersökningar av detta slag då den frambringar kunskap om individers 

tankar och livsvärld (Patel och Davidson, 2011 s.105). Således ämnade vi utföra intervjuer för 

att uppnå vårt syfte. Enligt Fägerborg kommer intervjuare åt informantens tankar och 

upplevelser genom intervjuer vilket avgjorde vårt val av metod (Fägerborg, 2011 s.88). För att 

förstå informanternas upplevelse av den process de genomgått valde vi att utföra så kallade 

narrativa intervjuer. Bertaux poängterar den narrativa intervjuns möjlighet att uppnå kunskap 

om processer och handlingar hos informanter (Bertaux, 1983 s.38). Ebaugh som studerat exit-

processer använder även hon den narrativa intervjuformen (Ebaugh, 1988). Hon menar att 

man måste undersöka individers enskilda subjektiva upplevelser av en process för att förstå 

deras agerande (Ebaugh, 1988 s.32). Även sociologen Howard Becker förespråkar ett 

narrativt förhållningssätt (Becker, 2008). Han menar att det går att studera historier genom att 

se samtliga steg i en process (Becker, 2008 s.60-61). Ebaugh har tagit fasta på olika steg, 

såsom Becker rekommenderar, i exit-processen för att förstå hur den har gått till. Dessa 

resonemang stärker vårt val att använda narrativa intervjuer för att besvara vår frågeställning.  

4.2 Urval 

Vi kontaktade en av KRIS föreningar i Sverige för att nå informanter och fick därigenom en 

gatekeeper. Vår gatekeeper rekommenderade sedan ett par informanter för oss som i sin tur 

rekommenderade övriga informanter. Totalt har vi intervjuat 8 individer. Vårt urval kan 

betraktas som ett bekvämlighetsurval men vi ansåg det nödvändigt för att få tag på 

informanter som var villiga att berätta om sina personliga erfarenheter av missbruk för oss. 

Bryman menar att ett bekvämlighetsurval ibland är det lämpligaste för en undersökning av 

detta känsliga slag då det annars kan vara svårt att få tag på informanter som är villiga att 

medverka (Bryman, 2007 s.114). Våra urvalskriterier var att träffa informanter som hade 
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avslutat ett aktivt missbruk då vårt syfte var att undersöka hur informanterna inlett ett 

missbruk samt växlingen mellan ett missbrukande liv och ett icke missbrukande liv.  

Våra informanter är för närvarande aktiva medlemmar i KRIS. Detta innebär att de arbetar, 

antingen mot lön eller ideellt inom föreningen. Samtliga informanter är nyktra både från 

alkohol och droger (inklusive substitutitionsmedicin). Nykterheten sträcker sig allt mellan 

några månader till flera års drogfrihet. De har alla olika livserfarenheter samt varit 

medlemmar i KRIS under olika långa perioder som sträcker sig mellan några månader och 

flera år.  

4.3 Genomförande 

Efter att ha träffat våra informanter både dagen innan intervjuerna och kort inför dem 

påbörjade vi våra intervjuer. Vi startade varje intervju genom att återigen berätta om de 

forskningsetiska principer vi förhåller oss till (se s.14) samt förtydligade varför vi var där. 

Under intervjuerna hade vi hjälp av vår intervjuguide som bestod av större övergripande 

frågor vilka vi utformat efter frågeställningen (se bilaga 1). Vi valde att ställa större men färre 

frågor för att ge informanten möjlighet att tala självständigt i så stor utsträckning som möjligt. 

Ett lägre antal frågor och ett självständigt tal från informanten menar Bertaux är en 

förutsättning för att en biografisk intervju ska få så bra resultat som möjligt (Bertaux, 1983 

s.39). Samtliga intervjuer spelades in för att vi till fullo skulle kunna fokusera på 

informanterna samt kunna ställa nödvändiga följdfrågor istället för att vara upptagna med 

anteckningar. Detta menar Fägerborg är en av de största fördelarna med att spela in intervjuer 

i en kvalitativ studie (Fägerborg, 2011 s.105). Intervjuerna varade allt mellan en till en och en 

halv timme. Inspelningarna gav oss även möjligheten att kunna återgå till vår ursprungliga 

data och få en adekvat upprepning av intervjusituationen. Enligt Repstad är detta av största 

vikt då det är viktigt att se till att minnet eller anteckningar inte felaktigt återberättar det som 

sagts (Repstad, 2007 s.93). 

Samtliga intervjuer utfördes i KRIS lokal i ett ostört rum för att försöka få informanterna att 

känna sig bekväma. Att intervjua i deras hem hade förmodligen varit det mest gynnsamma 

men informanterna valde själva att genomföra intervjuerna på plats i KRIS lokal. Då 

informanterna spenderar största delen av dagen i dessa lokaler hoppades vi att det för dem 

upplevdes naturligt. Vi träffade informanterna dagen innan intervjutillfällena. Detta för att 

presentera oss och förklara varför vi var där förtydligade konfidentialiteten och anonymiteten, 

något Repstad poängterar som viktigt (Repstad, 2007 s.101). Vi påbörjade intervjuerna genom 
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att ställa kortare bakgrundsfrågor för att underlätta intervjuns start för informanterna. Därefter 

ställdes de övergripande frågorna. Dessa berörde hur informanterna vuxit upp och lämnat ett 

missbruk samt hur perioden dessförinnan och däremellan såg ut. Vi hade en låg grad av 

standardisering och strukturering.  Ebaugh menar att det är viktigt att inte överstrukturera 

intervjuguiden för att olika steg i en process inte ska förbises (Ebaugh, 1988 s.33). Därefter 

gav vi informanten ordet och lät dem tala fritt om sitt liv. Vi skred fram med försiktighet och 

anpassade oss efter informanten då frågorna (när de behövdes) och dess svar är av ett etiskt 

känsligt slag vilket Fägerborg framhåller är nödvändigt (Fägerborg, 2011 s.101). Till sist gav 

vi informanten chansen att göra tillägg eller ställa frågor om han eller hon funderade över 

något. Detta för att informanten skulle känna sig trygg när han eller hon lämnade 

intervjusituationen, ett resonemang hämtat hos Patel och Davidsson (Patel och Davidsson, 

2011 s.77). Intervjuguiden visade sig vara ett stort stöd för oss under datainsamlandet och 

allteftersom vi blev trygga i rollen som intervjuare kunde vi arbeta mer och mer självständigt. 

Vi utförde även mindre observationer under tiden empirin samlades in. Alla informanterna har 

burit olika klädesplagg med KRIS logga på. I samtal med informanterna har det framkommit 

att loggan symboliserar hederlighet, nykterhet samt kamratskap. Vi deltog även vid en 

föreläsning anordnad av KRIS och fick tillsammans med diverse myndigheter lyssna på 

informanternas erfarenheter av missbruk och att bli drogfri. Vi deltog dessutom vid flera av 

deras dagliga möten där de gick igenom olika uppgifter såsom besök på häkten för att nå ut 

till eventuella framtida medlemmar. Kort efter intervjuerna påbörjades transkriberingar av det 

inspelade materialet.  

4.4 Kvalitativ analys  

När transkriberingen var klar hade vi ett material i textform att arbeta med och vi kunde 

därefter ta det första steget mot en analys. Under genomläsning av materialet blev brister 

märkbara. Vissa informanter hade haft möjlighet att utveckla vissa svar mer utförligt än andra. 

Detta gjorde att vi kontaktade vissa informanter ytterligare en gång för att ställa förtydligande 

frågor. När kompletteringarna var klara påbörjade vi grundlig läsning av materialet och lade 

märke till upprepningar, mönster, likheter och även viktiga skillnader. Utifrån dessa har vi 

sammanställt teman som lyfts fram ur empirin och som presenteras i resultatkapitlet. Repstad 

menar att ett sådant tillvägagångssätt skänker struktur och underlättar tolkning och analys av 

det insamlade materialet (Repstad, 2007 s.127).  
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4.5 Etiska överväganden 

Vi har inför studien studerat och uppfyllt Vetenskapsrådets forskningsprinciper nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det första kravet innebär att man informerar medverkarna i studien 

om syftet med undersökningen. Det är viktigt att ge all den nödvändiga informationen innan 

undersökningen påbörjas. Vår gatekeeper meddelade våra informanter i förväg om detta men 

vi valde även att upprepa detta vid presentationen samt inför varje enskild intervju. 

Samtyckeskravet innebär att forskarna behöver samtycke av samtliga medverkare i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002 s.9). Eftersom våra medverkare deltar aktivt genom intervjuer blir 

detta extra viktigt. Samtliga informanter i denna studie var myndiga och gav samtycke 

muntligt. Informanterna ska även ha rätt att kontrollera hur pass mycket de medverkar och 

syns i studien, det är detta som kallas för konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002 s.12-

13). Vi informerade informanterna om att vi i så hög grad som möjligt kommer anonymisera 

deras citat för att motverka risken att bli igenkänd och bedyrade även vår tystnadsplikt. Då 

informanterna informerades om detta förklarade de att de var offentliga personer som ofta 

föreläser om sina liv och att detta inte var ett problem för dem. Trots detta valde vi att behålla 

dem anonyma och se till att transkriberingar och ljudfiler inte fanns tillgänglig för någon 

utanför studien. Vi poängterade även extra noggrant inför varje enskild intervju att de närhelst 

fick avbryta sin medverkan om så önskades. Slutligen har vi tagit till oss det sista kravet från 

Vetenskapsrådet nämligen nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan 

inte får hamna i fel händer eller distribueras fritt utan ska skyddas för att inte kunna ge en 

negativ åverkan för de som medverkat i studien. Vi har noggrant förvarat alla uppgifter och 

transkriberingar utom synhåll för andra.  

 

4.6 Metoddiskussion  

Ebaugh diskuterar olika aspekter med life-history approach. Metoden innebär att man samlar 

in livshistorier där varje individ har en egen verklighet. Denna verklighet studeras och genom 

den kan man förstå individers handlingar (Ebaugh, 1988 s.31-32) Det finns dock en viss 

problematik kring en sådan teknik vilket gör att vårt val av intervjumetod kan ifrågasättas. 

Ebaugh menar att informanters minne av sina livshistorier kan se annorlunda ut än hur 

verkligheten har utspelat sig. En individ som befinner sig i en viss position idag kan 
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konstruera sin egen bild av hur livet dessförinnan sett ut vilket kan påverka deras minnen. 

Dock behöver man förlita sig på dessa minnen eftersom det är den enda källan som finns 

tillgänglig. Den subjektiva uppfattningen av vad som har hänt är det material vi har studerat 

då det är informantens upplevelser som undersöks. Ebaugh menar att det är informantens egen 

tolkning som väger tyngst, inte hur det faktiskt har utspelat sig objektivt (Ebaugh, 1988 s.33). 

Berger och Luckmann menar att individer är deltagare i sin egen verklighet och att den 

verkligheten är den enda riktiga. Genom att studera dessa verkligheter kan man förstå de 

processer i vilka verkligheten konstrueras (Berger och Luckmann, 1998 s.10-12). Bertaux 

menar att narrativ metod är genom vilken man uppnår sociologisk kunskap om processer och 

handlingar hos informanter (Bertaux, 1983 s.38). Andersson poängterar också vikten av att 

studera ett livshändelseförlopp och menar att man inte kan förstå missbruk utan ett sådant 

förhållningssätt (Andersson, 1991 s.160). Det är alltså av väsentlig vikt att studera individers 

biografi eftersom vi ämnar undersöka processen att påbörja och avsluta ett missbruk. 

Bourdieu menar att intervjuarna är de som kommer styra intervjusituationen och därigenom 

ha en högre position än informanterna. Detta kan i vissa fall leda till misstolkningar och 

forskningseffekt. För att undvika detta presenterade vi oss för informanterna dagen innan 

intervjuerna ägde rum. Dessutom deltog vi i deras aktiviteter och samtal. Bourdieu menar att 

genom att skapa ett förtroende mellan informanter och forskare kan uppnå en ”non-violent 

communication” vilket innebär en minskad asymmetri i intervjusituationen (Bourdieu, 2012 

s.608-610).   

Eftersom vi inte ämnar förutspå vad som ska hända i framtiden utan analysera vad som har 

hänt krävdes inte ett stort antal informanter. Istället fokuserade vi på att finna informanter som 

vågar berätta om sina liv då det är vad som är relevant för undersökningens syfte. Bertaux 

menar att det inte krävs hundratals livsberättelser för att uppnå trovärdiga resultat för att 

analysera empirin (Bertaux, 1983 s.37).  

Det finns alltid brister att uppmärksamma när man har genomfört en studie. Vid ett tillfälle 

visade sig vår brist som intervjuare. Vår teknik innebar att informanten skulle tala fritt och vid 

behov skulle intervjuarna hjälpa informanten att ta till orda. Vid ett tillfälle uppstod en sådan 

situation där vi fann det svårt att leda informanten till att självständigt berätta om sitt liv. I 

detta fall kan vi ha påverkat informantens svar då vi istället ställde frågor av ett mer 

strukturerat slag. För att motverka negativa konsekvenser för vårt resultat valde vi att 

intervjua denna informant ytterligare en gång med ett mer korrekt förfaringssätt. Ett bättre sätt 
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att hantera en sådan intervjusituation hade eventuellt varit att ha tagit en paus för att sedan 

försöka igen och ge informanten chansen att våga tala. Trots att vi kom tillbaka vid ett annat 

tillfälle kan vi redan ha påverkat informantens svar.  
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5. Resultat 

Nedan följer en presentation av vårt resultat utifrån de steg vi identifierat när vi studerat 

empirin utefter vår frågeställning. Vi har valt att dela upp resultatet i två huvudrubriker som 

speglar frågeställningen samt flera underrubriker som representerar olika steg hos 

informanterna. Under den första huvudrubriken återfinns de steg in i missbruk som 

informanterna har gemensamt. Därefter presenteras de fyra steg informanterna tagit i 

processen att ta steget ut ur missbruk nämligen tvivel, rollprövande, vändpunkt samt 

skapandet av ex-rollen. Samtliga namn i resultat och analys är fiktiva. 

5.1 Uppväxtförhållanden och missbruk 

5.1.1 ”Jag är uppvuxen i en jävligt dysfunktionell familj” 

Majoriteten av informanterna berättar att föräldrar använt droger eller missbrukat alkohol 

under tiden de var små. Markus berättar att missbruk är något som har funnits med honom 

sedan han var liten. Missbruket är inte bara något han och hans föräldrar har drabbats av utan 

även tidigare generationer. Vidare säger Markus att han kände att det krävdes av honom att 

ägna sig åt missbruk för att få föräldrarnas acceptans. Han berättar:  

Jag är uppvuxen i en jävligt dysfunktionell familj. Det här med missbruk går väldigt långt tillbaka i 

min släkt. Båda mina föräldrar är missbrukare och min mammas och pappas biologiska föräldrar 

ska jag väl säga där då är väl också missbrukare och så vidare och så vidare i ungefär fyra fem 

generationer [...] det genomsyrar min familj jävligt mycket så att säga och har alltid gjort. [...] jag 

kände mig väl nästan tvungen att börja knarka för att bli accepterad av mina egna föräldrar som 

knarkade liksom. [...] det har alltid varit okej att röka lite brass liksom [...] så det har väl inte setts 

av mig med sådär jätteallvarliga ögon direkt (Markus intervju, 12 november). 

Sandra berättar att hennes föräldrar skildes när hon var liten men att hon minns att mamman 

utsattes för misshandel. Efter skilsmässan brukade pappan stora mängder alkohol i perioder. 

Hennes mamma träffade en ny partner och tillsammans började även de dricka mycket 

alkohol. Patriks föräldrar skilde sig också när han var liten och under tiden efter skilsmässan 

flyttade han lite fram och tillbaka mellan sina föräldrar. Under perioder var det tumult hemma 

hos hans mamma som tog hand om barn med problematik hemma. Han berättar även att hans 

mamma träffade partners som hade alkoholproblem vilket gjorde att han flyttade till sin 

pappa: ”Min mamma träffade några killar också som var alkoholister en period när jag var 
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väldigt liten där då det var väldigt turbulent i familjen. Pappa var inte alls förtjust i det [...] då 

valde jag faktiskt att flytta till min pappa” (Patrik intervju, 13 november). 

Conny berättar att hans pappa varit kriminell under hans barndom men att han inte hade så 

mycket kontakt med honom mer än när han hälsade på. Ett av dessa besök var när pappan var 

på rymmen från en anstaltsvistelse. I övrigt beskriver han sin familjesituation som positiv: 

”Jag känner väl att jag aldrig saknat nånting hemma utan jag har alltid haft en kärleksfull och 

omtänksam mamma” (Conny intervju, 13 november). Torsten vittnar om en positiv och trygg 

familjesituation. Han berättar att han alltid kände sig älskad av sina föräldrar som varit gifta i 

hela hans liv och att inget fattades honom i hemmet: ”Alltid haft det bra hemma och alltid fått 

mycket kärlek. Alltid haft föräldrar som har ställt upp och en bra familjesituation och bra 

ekonomi och såhär ganska perfekta uppväxtförhållanden egentligen” (Torsten intervju, 12 

november). 

5.1.2 ”När jag var liten var jag väl inte som andra direkt” 

Samtliga informanter berättar att de upplevt ett utanförskap under barndomen och i vissa fall 

än idag. De har alla haft problem av olika slag under skolgången och haft bekymmer med 

både kamrater, lärare och andra vuxna utanför hemmet. Alex berättar att han och hans vänner 

i ung ålder ställde till med bekymmer och att han kände sig annorlunda: ”När jag var liten var 

jag väl inte som alla andra direkt. Det var jag och två tre kompisar. Vi var jävliga i skolan. 

Redan på dagis rymde vi, sparkade in dörrar och var riktiga svin. Sen när man började skolan 

blev det ju värre alltså. Vi började slåss med dom äldre” (Alex intervju, 12 november). 

Torsten kände redan tidigt att han var olik andra människor i sin omgivning. Han minns att 

han fått utstå mycket kritik vid felaktigt beteende, något han under barndomen hade svårt att 

förstå. Han berättar: 

Kände ganska tidigt att jag var annorlunda. Att jag inte var som andra barn. Kände mig tidigt 

annorlunda och utanför [...] när jag var så här åtta nio år gammal så fick jag mycket skäll och 

såhär. Jag betedde mig väl på ett sätt som inte riktigt var okej för jag har alltid haft jättesvårt att 

sätta ord på vad jag känner och alla mina känslor, det har liksom varit lättare att bli förbannad 

liksom. [...] när jag kände att liksom på nåt sätt inte blev vald först när vi skulle spela fotboll ja 

men då blev jag förbannad och slogs. Och jag fick mycket skäll av lärarna [...] för att jag agerade 

på det här sättet. Och jag kunde inte förstå att inte alla andra förstod varför jag kände så här 

(Torsten intervju, 12 november). 
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Conny berättar om liknande upplevelser. Han menar att han fick en känsla av att vara 

annorlunda mycket tack vare vuxna i sin omgivning. Han berättar att han kände mycket skam 

i barndomen som han bär med sig: 

När jag var liten började jag ju ganska tidigt och avvika från det alla andra gjorde […] andra klass 

var det BUP som gällde då hade man ju liksom redan blivit matad av vuxna […] då var man 

vanartig […] ofta var det din elaka jävel såhär. En skam, jävligt mycket skam från min barndom 

att jag fick jävligt ofta jävligt mycket skäll (Conny intervju, 13 november). 

Även de övriga informanterna talar om ett utanförskap och känslan av att vara annorlunda. 

Både Sandra och Christian blev mobbade under skolgången och Patrik berättar att han ofta 

kände sig annorlunda och om ett utåtagerande beteende: ”Jag var alltid den här lilla tjocka 

mörka killen också. Och det var ju såhär liksom, jag tyckte alla såg lite annorlunda på en 

liksom […] om vi spelade fotboll vad fan hände jo jag slog nån jävel på käften om jag 

förlorade” (Patrik intervju, 13 november). 

Samtliga informanter berättar att de tidigt sökte sig till andra barn som de ansåg också hade 

ett sorts utanförskap. Flera av dem sökte sig till äldre barn som hade tillgång till alkohol och 

droger, ofta ungdomar som själva kom från turbulenta familjer. Ibland dessa individer fann de 

ofta en känsla av tillhörighet. Snatteri, misshandel och narkotikabrott blev ofta följden av 

dessa vänskaper. Samtliga informanter började tidigt söka sig till kamrater med liknande 

beteende som de själva. Sandra berättar om sin tid som mobbad och menar att hon inte fann 

någon tillhörighet till kamraterna i klassen. Istället sökte hon sig till äldre elever: ”Det gick ju 

bara inte. Så det var väl mer att jag saknade att känna den där gemenskapen som dom hade. 

Den gemenskapen fick jag ju sen av dom äldre. Jag var ju en utav dom. Hittade en tillhörighet 

hos dom […] vi drack mycket på helgerna” (Sandra intervju, 12 november). Martin berättar: 

Jag har haft lite svårt med att få polare tror jag genom åren. Det är väl det kanske. Man har sökt sig 

till dom här utanförskapsgrejerna och för att hitta min plats i tillvaron. Jag passade inte riktigt in 

med dom här normalungarna av nån anledning. […] Det var väl nånting som jag sökte kanske. Jag 

har alltid vart sån där som sökte mig typ jag var skinhead när jag var tretton [paus] den där 

grupptillhörigheten […] När jag var sjutton åkte jag ut hemifrån då hade jag rökt hasch, jag 

började röka hasch när jag var tretton. Sniffa och ja och dricka lite och sådär (Martin intervju, 13 

november). 

Informanterna berättar även att de vågade testa nya droger för att andra i umgänget inte 

verkade påverkas negativt. Torsten berättar: ”Han var ju vältränad och hade schyssta kläder 

och hade mycket pengar, han sålde ju mycket knark gjorde han. Men han tog sprutor. Det var 

19 
 



liksom enda skillnaden mellan oss. Han såg ut att må jättebra. Så en dag sa jag att jag vill testa 

också” (Torsten intervju, 12 november). 

Sammanfattningsvis har alla informanterna erfarit en problematisk och turbulent uppväxt av 

olika anledningar. Flera har haft problematiska familjeförhållanden med missbrukande eller 

kriminella föräldrar. Samtliga har haft svårt att anpassa sig till rådande normer ibland annat 

skolmiljön. Flera av informanterna berättar om svårigheter att få kamrater och problematiska 

relationer till andra vuxna såsom lärare. Vissa informanter placerades i specialklasser till följd 

av sina problem och en berättar om tidig kontakt med barnpsykiatri. Dessa faktorer förstärkte 

känslan av att vara annorlunda hos informanterna. De har alltså upplevt ett utanförskap. Detta 

utanförskap gjorde att de sökte sig till likasinnade människor med liknande problem och 

uppväxt. Dessa vänskaper fungerade som en språngbräda för informanternas steg in i 

missbruk.  

5.2 På väg ut ur missbruk 

Samtliga informanter har upplevt känslor av tvekan inför sina livsstilar och oro för framtiden 

under sina år som missbrukare. Vissa kände tvivel dagligen andra upplevde starka känslor av 

tvivel vid livsavgörande händelser. Detta tvivel kände många av informanterna under en 

längre tid utan att de lyckades göra någon större förändring. 

5.2.1 ”Nånstans började det här så ett frö i mig” 

Torsten fick flera fängelsestraff under en kort period och dessa anstaltsvistelser gav upphov 

till tvivel. Han berättar:  

När jag kom ut från mitt första fängelsestraff var jag ute i 4.5 månad och så fick jag ett nytt 

fängelsestraff på nio månader. Sen kom jag ut från det och var ute i två månader och sen fick jag 

ett nytt straff på nio månader […] Nånstans där började jag fatta att fan mitt liv kommer att se ut 

såhär. Jag kommer liksom inte att bli smart jag kommer inte bli Al Capone utan jag kommer bli en 

jävla knarkare som sitter på kåken. […] nånstans började jag tröttna på det här efter mitt sjätte 

sjunde fängelsestraff. […] jag kommer ihåg en gubbe va han var typ sextio år gammal, det var det 

enda han pratade om hur roligt han hade när han var lika gammal som mig […] och jag tänkte fan 

jag vill inte bli som honom liksom jag vill inte bli han, sextio år gammal och fortfarande sitta på 

kåken. Så då började jag fundera på om jag skulle göra en förändring. […] nånstans började det 

här så ett frö i mig (Torsten intervju, 12 november). 

Martin berättar att hans första tvivel kom då han blev förälder för första gången, dock kunde 

han inte sluta med sitt missbruk även efter att ha fått sin dotter: ”Det var ju när jag blev pappa 
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[…] vi fick ju barn 2000 då så höll jag ju på lite grann de första åren, jag rökte lite och tog lite 

tjack […] men sen jag blev pappa så har jag inte kunnat ta droger utan att få ångest va” 

(Martin intervju, 13 november). Patrik menar att känslor av tvivel funnits hela tiden: ”Det har 

jag vetat hela tiden eller såhär i rätt många år. […] Men jag har alltid liksom, sista fem sex 

åren som jag knarkat så har jag liksom alltid vart medveten om att jag har problem liksom” 

(Patrik intervju, 13 november). Sandra berättar att hon tvivlat de gånger hon suttit på 

polisstationen: 

Och till exempel när man åkt fast och hamnat på polisstationen för det blir ju ångest i den där jävla 

cellen […] och där får man ju många tankar, det här vill man fan inte hålla på med. Då blir det så 

[knäpper med fingrarna] man vaknar till liv liksom (Sandra intervju, 22 november). 

5.2.2 ”Det finns ingen väg eller genväg som jag inte provat” 

Trots att de upplevt upprepade gånger att de tvivlat krävdes det dock mer för att uppnå en 

hållbar förändring. Tre av informanterna vittnar om att de försökt sluta med vissa delar av sin 

livsstil men fortsatt med andra. Conny har exempelvis försökt vara drogfri men sålt droger 

eller tvärtom:  

Det finns ingen väg eller genväg som jag inte provat. Använda amfetamin och sälja hasch. Dricka 

öl och sälja amfetamin och hasch. Röka hasch och sälja amfetamin och alkohol, inte ta nåt knark 

men fortsätta vara kriminell. Köpa stöldgods och sälja knark jag har provat allt och jag hamnar 

ändå tillbaka på kåken och häktet (Conny intervju, 13 november). 

Torsten berättar att han försökt olika sätt att hantera sitt liv på: ”Nästa gång jag kom ut så 

försökte jag sälja knark men inte ta nåt själv för jag ville ju fortfarande ha pengar men jag 

ville sluta knarka. Men jag ville ju ha pengar, jag ville ju inte sluta vara kriminell” (Torsten 

intervju, 12 november). Även Markus försökte ordna upp sitt liv och skaffade ett jobb efter 

hans son föddes: ”Jag försökte ju styra till mig när min son var nyfödd och fick ett jobb till 

och med och tjänade ganska bra med pengar till och med. Men det gick ju åt helvete det med. 

Förlorade både jobb och fick skilja mig” (Markus intervju, 12 november). De övriga 

informanterna berättar inte om sådana erfarenheter. Deras tvivel åtföljdes istället av en 

avgörande händelse som presenteras nedan.  
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5.2.3 ”Klarar jag inte av att se min egna son i ögonen då är det dags att sluta” 

Samtliga informanter berättar om händelser under sitt missbrukande liv som gjort att de valt 

att göra en förändring. Conny berättar att han upplevde känslor av att vilja ändra sitt liv när 

han fick ytterligare en fängelsedom, återigen blev far och äldsta dottern flyttade ifrån honom:  

Anna flyttade på juldan då tappade jag hoppet kan man säga […] och sen var det bara missbruk 

[…] sista gången jag var ute, ja jag drack ganska mycket alkohol […] det var alkoholen som till 

sist fick mig att hamna på anstalt igen. Vi satt hemma och grillade och så fick jag ett samtal ja den 

där jäveln som vittna mot dig när du fick två och ett halvt sitter här. […] allt det här vände så sa 

det bara pang […] så stoppade jag en kniv i fickan, en fjäderbatong och tårgas sen åkte jag rätt ner 

i en folksamling. […] jag kände den här gången och så fick jag barn det var nog det sista vridet på 

låskolven så att säga (Conny intervju, 13 november). 

Christian valde att göra en förändring av sitt liv efter att ha erfarit en nära döden upplevelse: 

Jag hade druckit GBL. Det är ett lösningsmedel även kallad klottersanering […] Dom hade förföljt 

oss […] poliserna som hade förföljt oss trodde de gått på oss för hårt när de plöjde av oss vägen å 

sådär. Men jag var medveten fram till att vi anlände till polisstationen […] därifrån är det svart. 

När jag vaknade upp på källargången på bårhuset i […] så var det ganska kallt å jag var väldigt blå 

om kroppen och när jag vaknar upp […] undrar var fan jag är så kommer det […] en person som 

ska städa där nere, å han rusar upp å jag hör ju hur han ropar ”Han lever ju för fan” […] Men ja så 

när han väl springer upp där å jag hör ”han lever, han lever” så kommer det ner tre till som ser att 

jag lever […] När jag väl kommer upp till den personen jag ska träffa så tittar han i sina papper 

och säger ”du ska ju inte vara här”. Ja bara nähe var fan ska jag vara då? Först då förstår jag att jag 

är på bårhuset. Så hela det scenariot för mig å var är jag å var är mina skor? (Christian intervju, 22 

november).  

Markus berättar om en händelse med sin son som gjorde att han fick nog av sitt missbrukande 

liv: 

Då bestämde jag mig för att verkligen sluta. Han var två år, det var hans födelsedag faktiskt där jag 

kände att jag hade nått min egen personliga vändpunkt liksom. Nått botten [tystnad]. Mitt 

missbruk hade kostat mig mitt äktenskap och min son då. Jag hade ingenstans att bo och jag strök 

runt på […] gator, sov ute och sådär. Min son fyller den [säger datum] och jag satt där då. […] och 

jag var så satans avtänd, skakade som ett asplöv och jag ville enbart komma därifrån liksom. Jag 

blev mer och mer irriterad på min son. Kan han inte öppna sina jävla presenter nån gång så jag kan 

[…] tända på igen. Och därvid nånstans hejdade jag mig själv i tanken och tänkte vad fan är det du 

sitter och tänker? [tystnad] Att se min sons stora blå ögon där det var [lång tystnad]. Fy fan säger 

jag bara. […] det var riktigt hemskt. Så därvid nånstans bestämde jag mig för att klarar jag inte ens 

av att se min egna son i ögonen då är det dags att sluta (Markus intervju, 12 november).  
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Alex berättar att han efter en allvarlig knivincident fick hjälp av sina föräldrar att förändra sitt 

liv: 

Sen bara snedtrippade jag totalt. Fick för mig att jag skulle hugga ihjäl min polare. Jag drog upp 

kniv och högg i väggarn. Då var ju min morsa fortfarande hemma. Hon blev ju livrädd och ändå 

när hon tog tag i mig och ringde folk så slutade jag inte, jag ville döda allting som var nära [...] Så 

jag gick hit med mamma och pappa [till KRIS] (Alex intervju, 12 november). 

Dessa händelser leder fram till att informanterna lyckas sluta med sitt kriminella och 

missbrukande liv. I samband med detta söker samtliga till KRIS. Sedan de började som aktiva 

medlemmar där har de (med vissa undantag) lyckats hålla sig nyktra och borta från det 

kriminella livet. 

5.2.4 ”Man kan inte stå med ena foten i sandlådan och leka kvar” 

Patrik berättar att han så fort han kom ut från sitt sista fängelsestraff raderade han sina 

missbrukande kontakter:  

Jag gjorde mig av med […] telefonnumret jag fick innan jag muckade som jag gett ut till alla […] 

min facebook som jag hade jag tog bort hela den också […] och blockerade personer […] lite sånt 

man får göra liksom. Nya lekplatser nya lekkamrater (Patrik intervju, 13 november).  

Sandra använder ett liknande sätt att uttrycka det på: ”Nej, nej, nej det går inte. Man kan inte 

stå med ena foten i sandlådan och leka kvar, det funkar inte så jag bytte nummer, raderade 

nummer och bröt med alla” (Sandra intervju, 12 november). Alex menar att det finns en risk 

med gamla kontakter: ”Sen jag började med KRIS har jag varken tid eller lust att hänga med 

dom. Det går åt helvete då” (Alex intervju, 12 november). Markus berättar att det inte går att 

ha kvar gamla missbrukande kontakter: 

Jag har brutit med alla som är kvar i ett missbruk, inklusive mina egna föräldrar då. Pratar lite slött 

med pappa ibland, ger mamma en kram om jag springer på henne. Men jag ringer henne aldrig, jag 

kan inte helt enkelt för min egen säkerhet. Så är det, det spelar ingen roll riktigt liksom vad jag har 

för känslomässiga band eller familjeband eller band överhuvudtaget. Jag kan inte ha nån kontakt 

för min egen skull (Markus intervju, 12 november). 

Christian vågar inte heller träffa sina gamla missbrukande kontakter: ”Nej dom har jag fått 

kapa. […] jag kan hälsa på dom på stan men det är inga personer jag skulle kunna umgås med 

och sitta och ta en kopp kaffe. Då skulle det garanterat gå vidare i ett missbruk” (Christian 

intervju, 12 november). 
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Däremot har flera av informanterna känt varandra sedan innan. Vissa av informanterna är 

barndomsvänner, flera har missbrukat ihop och några har även suttit på anstalt tillsammans. 

Den som slutligen introducerade Markus i KRIS var även en nära vän från missbruket: ”Jag 

har faktiskt min bästa vän som jag har med mig från missbruket här […] det var faktiskt han 

som fick hit mig” (Markus intervju, 12 november). Conny berättar att den person som fick 

honom att ge KRIS en chans var en aktiv medlem som dessutom introducerat Conny i tyngre 

missbruk: ”Jo men givetvis så fanns det ju en föregångare här, det var han som hjälpte mig 

injicera min första dos amfetamin” (Conny intervju, 13 november). Martin har känt Conny 

under en väldigt lång tid och Martins bror var även aktiv på KRIS. Slutligen var det hos 

Conny som Martin sökte hjälp:  

Min bror jobbade här på KRIS för många år sen så jag har liksom varit inne på KRIS många 

gånger. […]. Conny har aldrig gett upp, jag har ju känt Conny sen jag var barn, jag har ju känt 

honom i över trettio år så Conny är faktiskt den stora anledningen att jag är här på KRIS. Jag sökte 

inte hjälp på föreningen KRIS utan jag sökte hjälp av min vän Conny (Martin intervju, 13 

november). 

Patrik berättar att han känt Torsten under skolgången och att de missbrukade ihop: ”Han 

Torsten som jobbar här också han kunde komma förbi liksom och äh nu drar vi och röker 

hasch. Torsten och jag har känt varandra länge” (Patrik intervju, 13 november). 

Flera av informanterna berättar att det gamla livet gör sig påmint på olika sätt i den nya 

vardagen. Alex menar att jargongen på KRIS påminner om den han har haft under 

missbrukstiden:  

Man har ju ändå kvar livsstilen här, man ändrar den fast ändå inte. Liksom man har ändå kvar alla 

sjuka skämt. Allt det sjuka är kvar bara att man plockat bort drogerna. Här möts ändå folk med 

samma problem fast att vi är olika. Det känns ändå som att vi alla är missbrukare fast att ingen tar 

nånting. Jag vet inte jag tycker det är skönare såhär, som alla sjuka skämt och sånt här vi säger här 

skulle ingen annan människa förstå eller varken tro är sant. Dom skulle bara tro att vi är helt sjuka 

i huvudet (Alex intervju, 12 november). 

Sandra upplever ibland impulser av ett visst sätt att tänka på. Hon brukade sälja stöldgods när 

hon var aktiv missbrukare vilket ibland gör sig påmint:  

Så kan jag ju säga såhär att första gången jag gick in i en affär drogfri och det kan jag känna än 

idag faktiskt, då tänker jag såhär när jag står vid schampoohyllan 45 kronor, 45 kronor, 90 spänn 

liksom. Ja man skulle ju kunna [visslar] men det skulle jag ju aldrig i mitt liv, det gör man ju inte. 

Så när jag går fram till kassan idag känns det faktiskt som en befrielse att jag betalar för mina 
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grejer, att jag inte är den där andra människan längre. För det fanns aldrig att jag betalade för 

nånting innan (Sandra intervju, 12 november). 

Martin menar att kroppspråket och det muntliga talet han brukar idag är en kvarleva från det 

gamla livet:  

Ja kroppspråket är ju såhär väldigt väldigt, ja på mej [tystnad] efter ett långvarigt 

amfetaminmissbruk. Man blir svajjig när man går, man svänger med armarna och så, så har man ju 

vissa såhär retoriken såhär överlag är ju från den tiden. Så lite språkligt med såhär men även om 

jag är rätt så vokabulär av mig så använder man ju vissa fraser och uttryck och så kroppspråket. 

Jag har ju alltid fibblat mycket med händerna såhär va [visar med händerna]. Och ni ser ju jag 

sitter ju lite som en säckpotatis här (Martin intervju, 22 november). 

Upplevelsen av att ha förändrat sitt liv är positiv för de flesta informanterna. De flesta anser 

att det nya livet är värt det hårda arbetet som krävts. Christian berättar:  

Det var som att inleda en ny relation. Allt var nytt. Sen när man lämnar en drog, sitt drogliv å 

kriminalitet å allt sånt bakom sig, så är det som att känna sig som nykär. Allt är nytt å sen känner 

du smak på maten du äter. Det är jättemånga nya saker du upplever som man inte tänkt på innan 

helt enkelt. Helt plötsligt kan maten smaka för mycket salt eller för lite salt. […] Det är en helt ny 

värld som har öppnat sig (Christian intervju, 22 november). 

Markus säger att slitet har varit väl mödan värt och att han idag kan vara en far åt sin son:  

Men idag är både han [kompis] och jag ansvarsfulla medborgare i detta samhälle. Älskande fädrar 

både han och jag.[…] det är värt varenda bloddroppe, varenda svettdroppe, varenda tår att kunna 

vara del i nånting som verkligen är större än sig själv. Min son betyder verkligen allt för mig 

(Markus intervju, 12 november). 

Patrik menar att han fortfarande känner ett sug till droger och att han tycker om att vara 

drogpåverkad men trots detta håller sig nykter: 

Det är ett hårt arbete. Det är ingenting man lyckas med på en dag. Det är nånting man får jobba 

med hela livet. Även missbrukare och ja, jag erkänner jag älskar knark. Jag älskade knark mer än 

min familj ett tag så var det. Det är sanningen, jag ville bara knarka. Idag vill jag inte knarka men 

jag kommer ändå ha ett sug av det så är det. Man kommer tänka på gamla minnen. Man har ändå 

haft kul, det har inte bara varit tråkigheter (Patrik intervju, 13 november). 

Martin däremot har en annan syn på hur det nya livet känns: ”Det är ju ingen dans på rosor att 

vara drogfri heller, det där åh jag är så lycklig och det där är så eftersträvansvärt det vet jag 

inte om det är. Det är samma jävla skit [skrattar]. Jag vet inte, det är som det är” (Martin 

intervju, 13 november). 
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Samtliga informanter är aktiva medlemmar på KRIS och några av dem är även anställda mot 

lön. De har kommit i kontakt med KRIS antingen via redan aktiva medlemmar, genom 

anhöriga eller internet. Patrik berättar att han sökte upp Conny då han visste att han var 

drogfri och aktiv medlem i KRIS: ”Ja jag kontaktade ju Conny för att han skulle bli min 

övervakare [...] jag tog bara beslutet jag trivs skitbra med det jag gör” (Patrik intervju 13 

november).  Samtliga informanter betonar den positiva aspekten av att vara medlem i KRIS. 

Conny beskriver att han är väldigt styrd av den skam han bär på men att han finner en 

trygghet på KRIS. 

Jag är jävligt styrd av min skam va […] min trygghetszon är ju här på KRIS, så är jag väldigt såhär 

styrd av det. Och den skammen har jag med mig från när jag var liten, inte hemifrån men från alla 

andra i vuxenvärlden som fick mig att känna mig ganska värdelös (Conny intervju, 13 november). 

Markus berättar att han spenderar väldigt mycket tid på KRIS och att det i sig är en fördel för 

hans fortsatta liv utan missbruk: ”Det blir ju inte mycket tid över för en själv faktiskt. Det kan 

ju vara lite tråkigt men vad ska man göra liksom. Vad ska jag med egen tid till egentligen? Då 

hittar jag bara på dumheter [skrattar]” (Markus intervju 12 november). Sandra menar att KRIS 

ger henne den gemenskap som hon alltid har saknat:  

Det är ju en gemenskap här som framförallt gör att man inte känner sig annorlunda. Att man är 

som alla andra liksom och det är jävligt viktigt liksom för det har jag känt under hela min uppväxt 

i stort sett så det är ju ändå A och O kan jag tycka (Sandra intervju, 12 november). 

Sammanfattningsvis har samtliga informanter vid någon tidpunkt under sitt aktiva missbruk 

känt ett tvivel inför sin livssituation. Detta tvivel har uppstått av olika anledningar hos 

informanterna. För vissa fanns tvivel hela tiden och för andra uppstod det vid specifika 

händelser såsom föräldraskap eller anstaltsvistelse. Flera av informanterna kände tvivel under 

lång tid innan en förändring uppstod. Informanterna har därefter försökt förändra sina liv på 

olika sätt genom att testa alternativa livsstilar. Trots dessa försök lyckades informanterna inte 

avsluta sitt missbruk. Samtliga informanter berättar om avgörande händelser som gjorde att de 

slutligen tog steget ut ur missbruket. Dessa vändpunkter varierar allt mellan subjektiva 

känslor och specifika händelser såsom en nära döden upplevelse. Samtliga informanter 

berättar att de bröt med flera missbrukande kontakter. Dock kvarstår flera vänskaper mellan 

informanterna trots att de varit vänner i missbruket och suttit på anstalt ihop. Informanterna 

berättar att det gamla livet på flera sätt gör sig påmint. Språk och vissa tankesätt kvarstår i den 

nya vardagen. Majoriteten av informanterna upplever en glädje över sitt nya drogfria liv. 
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Dock upplever en informant det drogfria livet som svårt. Flera av informanterna berättar även 

att KRIS har skänkt gemenskap och trygghet.  
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6. Analys 

6.1 Steget in i missbruk 

Av vårt resultat framgår att flera informanter kommer från problematiska familjer varav en 

berättar om flera generationers missbruk. Detta kan tolkas som att informanterna har präglats 

av sin barndom och ärvt ett visst förhållningssätt som i samspel med andra medmänniskor 

skapat en verklighet kantad av missbruk. Jonsson och Bergström betonar uppväxtens roll i att 

påbörja en missbrukarlivsstil (Jonsson, 1976 och Bergström, 2000). Jonsson menar att 

individer ärver tidigare generationer och därför kan en problematisk uppväxt leda till ett 

problematiskt liv så som ett missbruk (Jonsson, 1976). Bergström menar att en kriminell eller 

missbrukande livsstil uppstår genom en process där barndomen spelar en stor roll (Bergström, 

2000). I vår undersökning framgår tydligt att en känsla av utanförskap infunnit sig hos 

samtliga informanter. De talar alla om en känsla av att vara annorlunda. Jonsson och 

Bergström menar båda att en barndom, såsom våra informanter har haft, kan leda till en 

känsla av utanförskap som i sin tur kan leda till missbruk (Jonsson, 1976 och Bergström, 

2000).  

I vårt resultat blir det tydligt att informanterna har stämplats som avvikare i ung ålder av 

människor i sin omgivning. De har klassats som problematiska och flera har blivit placerade i 

resursklasser. Samtliga informanter har fortsatt med sitt avvikande beteende och inlett ett 

aktivt eskalerande missbruk. Vissa har suttit på anstalt och således blivit stämplade av 

institutioner som avvikare. Becker och Andersson menar att omgivningen spelar stor roll för 

huruvida man hamnar i missbruk eller inte (Becker, 1978 och Andersson, 1991). Becker 

menar att andra människor kan stämpla individers beteende som avvikande vilket leder till ett 

fortsatt avvikande beteende (Becker, 1978). Andersson menar att skolan och andra 

institutioner har stor inverkan för att utveckla ett missbruk då de pekar ut individer som 

problematiska. Detta i kombination med kamratproblem och utanförskap kan leda till 

missbruk (Andersson, 1991). Samtliga informanter i vår studie har sökt sig till kamrater där 

alkohol och droger har funnits tillgängligt. En informant berättar att han bevittnat andras 

missbruk som oproblematiskt och därför vågat testa nya tyngre droger. Andersson menar att 

det krävs vissa förutsättningar för att utveckla ett missbruk förutom denna stämpling. Hon 

menar att droger måste finnas tillgängligt och att någon visar hur man gör samt förklarar dess 

effekter. Informanterna har alltså uppfyllt de kvalifikationer som Andersson menar behövs för 

att bli missbrukare (Andersson, 1991). 
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6.2 Steget ut ur missbruk 

I vårt resultat framgår tydligt att en social växling har ägt rum hos samtliga informanter. De 

har gått från ett aktivt missbruk till ett drogfritt liv vilket har vuxit fram under en längre tid. 

Role-exit är den sociala process i vilken en individ skapar en ny identitet som samspelar med 

den förra. Detta är vad informanterna berättat om. Denna process sker enligt Ebaugh i fyra 

steg nämligen tvivel, rollprövande, vändpunkt samt skapandet av ex-rollen (Ebaugh, 1988).  

Informanterna har någon eller några gånger upplevt en känsla av tvivel under sitt missbruk, 

detta har uttryckts på olika sätt. För vissa informanter har detta tvivel funnits under en längre 

tid då de ifrågasatt sin problematiska livsstil. För många andra har ett nyblivet föräldraskap 

satt igång denna tvivelprocess. En av informanterna berättade att anstaltsvistelser och kontakt 

med andra interner gav upphov till tvivel. Dock hade han, samt övriga informanter, svårt att 

göra en förändring även efter tvivlet. Våra informanter har alltså vid något eller några 

tillfällen börjat ifrågasätta sin roll som missbrukare av olika orsaker men inte lyckats göra en 

förändring i direkt anslutning till detta tvivel. De har alltså inlett det steget som Ebaugh menar 

startar exit-processen. Hon menar att ett sådant tvivel kan uppstå när den nuvarande 

identiteten inte längre känns självklar. Detta ifrågasättande kan pågå under en längre tid och 

resulterar inte i en direkt förändring (Ebaugh, 1988). Precis som Ebaugh skriver så har 

informanterna alltså känt tvivel inför sin roll och därmed går det att förstå varför de började 

ifrågasätta sina liv. 

Tre av informanterna berättar att de provat olika levnadssätt efter att de först ifrågasatt sin 

nuvarande roll. De har exempelvis försökt sluta med droger men fortsatt med en kriminell 

livsstil. En informant berättar att han försökte skapa en hållbar vardag med familjeliv och 

arbete. Ebaugh menar att tvivlet som uppstår åtföljs av att individen testar olika roller för att 

finna något som upplevs bättre än den nuvarande rollen. Detta kan förklara informanternas 

rollprövande och är processens andra steg (Ebaugh, 1988). Dock blev ingen av dessa roller 

som prövades av dessa informanter hållbara vid denna tidpunkt utan missbruket fortsatte. De 

övriga informanterna vittnar inte om ett sådant rollprövande. Ingen av dem berättar att de på 

ett aktivt sätt provat olika roller efter att de börjat tvivla på den dåvarande rollen.  

Efter att informanterna upplevt tvivel och vissa informanter genomgått ett rollprövande 

kvarstod dock missbruket. I vår undersökning framgår tydligt att händelser som har inträffat 

hos var och en av våra informanter varit av avgörande karaktär för deras fortsatta liv. Dessa 

händelser har sett ut på olika sätt. En av våra informanter berättar att insikten i att han hellre 
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tog droger än att fira sin egen sons födelsedag var vändpunkten för honom. För en annan av 

våra informanter var det ett allvarligt våldsbrott i kombination med att hans ena dotter valde 

att flytta ifrån honom och födelsen av hans andra dotter som gjorde att han ville ha en 

förändring. Ebaugh menar att en vändpunkt i exit-processen kan utlösas av antingen objektiva 

händelser av avgörande karaktär eller subjektiva känslor som exempelvis förtvivlan. Denna 

vändpunkt innebär ett brott med den gamla rollen och ett inträde i den nya och utgör det tredje 

steget i exit-processen (Ebaugh, 1988). På detta sätt kan vi förstå de händelser som 

informanterna berättar om som en vändpunkt av detta slag som Ebaugh talar om (Ebaugh, 

1988). 

När informanterna i vår undersökning slutligen tog beslutet att skapa en drogfri tillvaro gick 

de med i KRIS. Samtliga informanter använder numera föreningens kläder med logga på och 

engagerar sig i att sprida KRIS budskap. De talar även öppet om sina erfarenheter av sin 

gamla roll för allmänheten. Ebaugh menar att en vändpunkt ofta åtföljs av en symbolisk 

handling som visar att en rolländring skett (Ebaugh, 1988). Informanternas engagemang och 

klädsel kan ses som den symboliska handlingen och uppvisande av nya den rollen vilket 

Ebaugh menar åtföljer vändpunkten. Detta är det fjärde steget nämligen skapandet av ex-

rollen. Informanterna berättar även om olika känslor efter att ha tagit steget ut ur missbruket. 

Majoriteten av informanterna har upplevt positiva känslor. En liknar känslan av att vara 

drogfri med att vara nykär. Dock anser en av informanterna att det drogfria livet kan vara lika 

hårt som det missbrukande livet. Ebaugh nämner just att känslor av eufori, frihet eller rädsla 

kan uppstå efter en vändpunkt av detta slag (Ebaugh, 1988). Dessa känslor har visat sig tydligt 

i vår studie.  

I vår undersökning framgår att det gamla livet som missbrukare i flera fall gör sig påmind. 

Två av informanterna nämner språket som en påminnelse om den gamla rollen. Det finns 

alltså en viss jargong från missbruket som lever kvar. En av informanterna berättar att hon 

fortfarande kan känna impulser kopplade till sin roll som missbrukare i vardagen. En av 

informanterna berättade att han fortfarande minns missbruket i viss positiv dager och att suget 

efter droger inte försvunnit. Med andra ord samspelar den gamla och den nya rollen hos flera 

av våra informanter på olika sätt. Ebaugh skriver att den gamla rollen aldrig till fullo raderas 

utan räknas in och samspelar med nya rollen livet ut.  

Samtliga informanter berättar att det brutit kontakten med många vänner. Dock känner flera 

av informanterna varandra från missbrukstiden. Ebaugh talar om att ex avlägsnar sig från 
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vänskapsgrupper med koppling till missbruket samt signalerar för omgivningen att man har 

bytt roll. Informanterna har alltså brutit upp med den gamla referensgruppen. På KRIS har 

flera av dessa gamla vänskaper kunnat bestå då de som nyktra representerar en ny roll. Detta 

innebär att de individer som introducerat andra individer till droger kan även vara de som 

introducerar dem för KRIS som bildar den nya referensgruppen.  

I vår undersökning framkommer tydligt att informanterna har ett stort engagemang för KRIS 

och arbete relaterat till föreningen. De berättar öppet om sina liv och träffas ofta på 

föreningen. Ebaugh menar att olika broar såsom jobb och relationer kan vara behjälpliga för 

att befästa den nya rollen (Ebaugh, 1988). Hon menar även att de som genomgår denna 

växling signalerar för omgivningen att en växling har skett (Ebaugh, 1988). Informanternas 

engagemang och öppenhet för allmänheten genom KRIS kan ses som en sådan bro och 

signalering och därmed förklara vikten av detta för informanternas nya liv.  

Vår uppsats visar att samtliga informanter genomgått en social växling från sitt missbrukande 

liv till en drogfri tillvaro. I samtliga informanters fall har denna växling satts i rullning av ett 

tvivel som i flera fall pågick under en lång tid. Några informanter påbörjade därefter ett 

sökande efter alternativa roller. Dock ledde inte detta fram till ett drogfritt liv. Majoriteten av 

informanterna har dock inte provat olika roller som Ebaugh menar är ett steg i role-exit 

processen. De har alltså genomgått det steg som kännetecknas av tvivel men inte det som 

handlar om rollprövande vilket Ebaugh menar är ett viktigt och nödvändigt steg i processen 

(Ebaugh, 1988). För dessa informanter krävdes således inte detta steg för att de skulle kunna 

lämna sin dåvarande roll. Det som senare var avgörande för informanterna var en individuell 

vändpunkt. Samtliga informanter berättar om specifika händelser som gjorde att de tog steget 

ut ur missbruket. Av resultatet framgår även att informanterna har visat upp sin nya roll för 

omgivningen. De berättar även om lyckokänslor samt känslor av rädsla. De bröt upp med 

många gamla kontakter men vissa gamla vänskaper bestod genom KRIS. Denna process som 

informanterna genomgått går delvis att förstå med hjälp av Ebaughs teori om role-exit 

processen.  Majoriteten av informanterna har endast genomgått tre av de fyra steg Ebaugh 

menar kännetecknar denna process. Trots att dessa informanter inte genomgått steget med 

rollprövning har de lyckats lämna sin gamla centrala roll. Hur dessa informanter lyckats ta 

steget ut ur missbruk går inte till fullo att förstå då de inte genomgått samtliga steg Ebaugh 

menar är nödvändigt (Ebaugh, 1988). 
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6.3 Slutsats 

Den frågeställning vi har undersökt lyder som följer: 

• Hur kan individers steg in i missbruk förstås? 
• Hur kan missbrukares steg ut ur missbruk förstås? 

Informanterna har haft en problematisk uppväxt med missbrukande föräldrar och/eller 

kamratproblem. Samtliga informanter har varit aktiva missbrukare. Deras missbruk skulle 

kunna förstås genom att de, i likhet med Jonsson och Bergströms teorier, har präglats i 

barndomen och därmed skapat ett visst förhållningssätt med ett utanförskap som följd. Detta 

utanförskap kan leda till ett missbruk (Jonsson, 1976, Bergström, 2000). Därefter har 

omgivningen stämplat dem som avvikare och informanterna började leva efter denna stämpel 

vilket Becker menar är risken (Becker, 2008). Genom att söka sig till likasinnade människor 

med tillgång till alkohol och droger uppfyllde informanterna de kvalifikationer Andersson 

menar krävs för att påbörja ett missbruk (Andersson, 1991).  Således kan informanternas steg 

in i missbruk förstås utifrån deras problematiska bakgrund, utanförskap, stämpling och de 

kvalifikationer de uppfyllt. Vi kan därmed ansluta oss till både liberala och radikala teorier 

om kriminalitet och missbruk då både bakgrund, utanförskap, stämpling och kvalifikationer i 

våra informanters fall haft en signifikant roll för deras missbruk.  

Informanterna har genomgått en social växling från ett missbruk till en nykter tillvaro. Denna 

process går att förstå genom att studera de olika steg informanterna vittnar om. Några av 

informanterna har genomgått fyra steg nämligen tvivel, rollprövande, vändpunkt och 

skapandet av ex-rollen. Inledningsvis har samtliga informanter upplevt ett tvivel. Olika 

händelser i informanternas liv har mobiliserat problematiken i det missbrukande livet och 

genererat ett tvivel inför framtiden. Detta tvivel inför sin livsstil liknar det tvivel Ebaugh 

menar är det första steget i role-exit processen (Ebaugh, 1988). I några fall har detta tvivel lett 

till ett aktivt rollprövande hos informanterna. Några av dem berättar att de försökt förändra 

vissa aspekter av livet men dessa roller var inte tillräckliga för att ta sig ur missbruket. Ebaugh 

menar att tvivlet åtföljs av just en sådan period av aktivt rollprövande (Ebaugh, 1988). Dock 

har inte de övriga informanterna genomgått detta steg Ebaugh talar om. De har alltså inte 

provat olika roller efter tvivlet utan deras tvivel åtföljdes av en vändpunkt. Hos dessa 

informanter krävdes alltså inte ett av de fyra steg som Ebaugh menar är karaktäristiskt för 

role-exit processen. Hos informanterna uppstod därefter en vändpunkt. Vändpunkten var av 

avgörande karaktär och gjorde att de tog steget ut ur missbruk. Vissa har på grund av ett 
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föräldraskap eller flera anstaltsvistelser etc. lyckats förändra sitt liv och andra har efter en nära 

döden upplevelse eller våldsbrott valt en ny väg i livet. Dessa händelser liknar det tredje 

stadiet Ebaugh menar role-exit processen består av, nämligen vändpunkten (Ebaugh, 1988). 

Slutligen har informanterna anslutit sig till föreningen KRIS. Genom KRIS har de signalerat 

till omvärlden att de bytt roll och majoriteten av dem upplever rollbytet med positiva känslor. 

Dock gör det gamla livet sig påmint på olika sätt. I likhet med Ebaugh har informanterna 

alltså visat sin nya roll men vittnat om att den gamla inte till fullo raderats vilket är 

karaktäristiskt för en role-exit (Ebaugh, 1988). Avslutningsvis går det alltså att förstå tre av 

informanternas steg ut ur missbruk genom att studera stegen i processen i enlighet med 

Ebaughs teori om social växling. Dock visar vår uppsats att samtliga fyra steg inte alltid krävs 

för att lämna ett missbruk då vissa av våra informanter inte genomgått ett av de steg Ebaugh 

menar är nödvändigt. Detta innebär även att vi med hjälp av Ebaugh inte fullt ut kan förklara 

majoriteten av informanternas steg ut ur missbruk (Ebaugh, 1988).  
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Bilaga 

Intervjuguide 

Ålder? 

Var kommer du ifrån? 

Familj? 

 

Kan du berätta om hur du växte upp? 

Kan du berätta hur du hade det i skolan? 

Berätta om dina vänner under den tiden? 

Kan du berätta om hur du kom i kontakt med droger? 

Kan du berätta om din tid som missbrukare? 

Kan du berätta om när du blev drogfri? 

Kan du berätta om hur du upplever ditt liv som drogfri? 

 
 



 

 
 


