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Förord 

 
Vi vill tacka alla personer på Våga Va för att ha visat engagemang och entusiasm i vår studie. 

Vi vill även tacka vår handledare Ann-Katrin Witt för hennes stöd genom hela processen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Abstract 

 
Svenska 

 

Denna uppsats belyser hur före detta drogmissbrukare blir återintegrerade i samhället, således 

hur dessa individers sociala situation, kriminalitet, sysselsättning och relationer kan förändras 

efter ett drogmissbruk. De huvudsakliga frågeställningarna är: Hur kan individer åter bli 

integrerade i samhället och samspela med andra människor efter ett drogmissbruk? Hur går 

det till i ett antal specifika fall? Dessa frågeställningar besvaras med hjälp av tidigare 

forskning inom ämnet och med hjälp av de teoretiska begreppen: Att bli respektabel samt 

Etablerade och outsiders. Studien genomförs främst med hjälp av livsberättelseintervjuer för 

att få fram empiri och resultatet kommer att visa hur före detta drogmissbrukares livssituation 

har förändrats och hur de blir integrerade i dagens samhälle. Resultatet visar att kriminaliteten 

minskar, den sociala situationen blir bättre, sysselsättningarna blir annorlunda och de före 

detta drogmissbrukarna blir bättre på att bygga upp relationer.  

 

Nyckelord: Integrering, drogmissbruk, etablerade och outsiders, respektabilitet, kriminalitet. 

 

Engelska 

  

This essay illustrates how former drug addicts will be interacting in the community, thus how 

these individuals' social circumstances, crime, employment and relationships may change 

after a drug addiction. The main questions are: How can individuals again 

become integrated in the community and interact with other people after a drug abuse? How is 

it done in a few specific cases? These questions are answered by previous research in the area 

and of the theoretical concepts: Becoming respectable and established and outsiders. The 

study is conducted primarily by life stories in order to obtain empirical data and the results 

will show how the former drug addict's life situation has changed and how they are integrated 

in today's society. The results show that crime decreases, the social situation is getting better, 

employment increases will be different and the former drug addicts get better at building 

relationships. 

 

Keywords: Integration, drug abuse, established and outsiders, respectability, crime.
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1. Inledning 

 
Alla har vi åsikter om drogmissbruk, några av oss har erfarenheter och några av oss har 

kunskap utifrån yrke. Det kan diskuteras kring detta ämne i medier, vid fikabordet på jobbet 

och köksbordet i hemmet, men hur ser situationen egentligen ut för de individer som levt i ett 

drogmissbruk? 

 

Goldberg (2000) menar att drogmissbruk kan definieras på två olika sätt; illegalt bruk eller 

missbruk. Han menar att vi förlorar mer än vi vinner om vi skulle se allt illegalt bruk som 

missbruk. Att se det på detta sätt är som att kalla allt bruk av alkohol för missbruk. Goldberg 

(2000) skriver även i sin bok att en vanlig uppfattning i Sverige är att allt icke-medicinskt 

bruk av narkotika är missbruk. Med det sagt är vår avgränsning att forska kring individer som 

tidigare haft både ett lagligt samt ett illegalt drogmissbruk. 

 

Philip Lalander (2001) diskuterar i boken: Hela världen är din – en bok om unga heroinister 

hur ”pundarens” livssituation ser ut efter ett heroinmissbruk. Lalander (2001) menar att 

processen till att bli drogfri inte endast syftar till att bli ”ren” utan även hur ”pundaren” 

kämpar för att kunna bli respektabel i samhället efter ett missbruk. Drogmissbruk är ett 

omtalat ämne i dagens samhälle, vi alla kan diskutera kring hur en individs livssituation kan 

förändras från att ha ett drogberoende till att bli drogfri, dock har många av oss förmodligen 

endast en förförståelse kring detta ämne och inte fördjupad kunskap.  

 

Uppsatsen handlar om hur före detta drogmissbrukare kan bli integrerade i samhället på nytt 

efter ett avslutat drogberoende. Vårt intresse för ämnet grundas i att vi själva endast hade en 

förförståelse utifrån media om hur dessa personer lever och hur de integreras i samhället. Vi 

är följaktligen intresserade av att få mer kunskap och en bild av hur deras livssituation kan 

förändras när de uteslutit droger ur sina liv. Vi hoppas även att det kan ge mer kunskap till 

individer som är intresserade av ämnet om hur livet efter ett drogmissbruk kan se ut.  Denna 

studie bygger på kvalitativa intervjuer i form av livsberättelser av personer som tar hjälp av 

Våga Va för att kunna bli återintegrerade i samhället. Våga Va är en organisation som 

startades av en som tidigare varit drogmissbrukare och som nu försöker hjälpa och stötta 

andra som har haft eller har samma ”problem”.  
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Begreppet integrering är ett återkommande fenomen som vi till stor del diskuterar i vår studie. 

Enligt Rabe & Hill (1996) kan integrering definieras som en gemenskap där alla människor 

ska känna sin tillhörighet och lika värde. Att inte arbeta för integrering betyder att inte arbeta 

för utveckling av kompetens i olika avseenden. Rabe & Hill (1996) förklarar att motsatsen till 

integrering är segregering, således avskiljande och därför är integrering viktigt i vår studie då 

vi vill visa på hur före detta drogmissbrukare åter kan samspela med samhället. Med detta vill 

vi illustera hur drogmissbrukare kan leva i segregering under missbruket till att känna sig 

integrerade i samhället efter missbruket.   
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2. Syfte, frågeställningar & problemformulering 

 
Studien syftar till att få en fördjupad kunskap om hur livet kan förändras från att leva med 

droger till att leva drogfritt. Vi har studerat hur människor som levt i ett drogmissbruk arbetar 

för att bli återintegrerade i samhället och hur de försöker förändra sin sociala situation, 

kriminalitet, sysselsättning och relationer. Med hjälp av tidigare forskning och ett urval 

sociologiska teorier har vi sökt svar på hur livet för individer kan förändras efter att ha slutat 

använda droger. Denna studies sociologiska relevans speglas i före detta drogmissbrukares 

nya sätt att samspela med samhället. Vi har undersökt hur detta samspel ser ut och om detta 

kan leda till negativa respektive positiva konsekvenser. Vad krävs för att man ska ta sig ur ett 

drogberoende och för att bli återintegrerad i samhället? Det är vi intresserade av att studera 

genom att diskutera och försöka besvara nedanstående frågeställningar: 

 

Hur kan individer åter bli integrerade i samhället och samspela med andra människor efter 

ett drogmissbruk? Hur går det till i ett antal specifika fall?  

 

Detta är våra huvudsakliga frågeställningar då dessa ger oss övergripande svar på hur före 

detta drogmissbrukare kan fungera på nytt efter ett avslutat drogberoende. Dessa 

frågeställningar är viktiga att besvara då drogmissbruk är ett omtalat och problematiserat 

fenomen. Drogmissbruk är kriminaliserat och missbrukare är ofta inte etablerade personer i 

samhället. De lever oftast i utanförskap, ibland i misär (Foster, 2000). Ofta är relationerna till 

familjen dåliga, kompisarna som också är missbrukare blir de enda vännerna. Detta kan leda 

till att andra medborgare i samhället har fördomar om dessa individer, vilket det även skrivs 

om i media. Vi vill skapa en förståelse och en fördjupad kunskap kring före detta 

drogmissbrukare med hjälp av tidigare forskning, sociologisk relevant litteratur och fem 

livsberättelseintervjuer. Vi vill ge fördjupad kunskap då före detta missbrukare oftast kan ses 

som outsiders och därför kan dessa individer ha svårigheter med att integrera sig på nytt. För 

att kunna besvara våra huvudsakliga frågeställningar är det viktigt att ha med underliggande 

punkter som förklarar hur integreringen fungerar hos före detta drogmissbrukare; 

 

Integrering med hänsyn till före detta drogmissbrukares sociala situation. 

Integrering med hänsyn till före detta drogmissbrukares kriminella liv.  

Integrering med hänsyn till före detta drogmissbrukares sysselsättningar. 
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Integrering med hänsyn till före detta drogmissbrukares sociala relationer. 

 

Anledningen till att vi valt att använda oss av just dessa punkter är för att dem är övergripande 

för alla kategorier inom integrering som vi är intresserade av att studera. Samtliga punkter är 

problematiserade för före detta drogmissbrukare och därför är dessa punkter sociologiskt 

relevanta att studera kring.  Att den sociala situationen, kriminalitet, sysselsättningar och 

sociala relationer förändras är en förutsättning för att kunna integrera sig i samhället efter ett 

drogmissbruk. 
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3. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa delar av den stora mängd tidigare forskning som finns 

kring detta ämne. Vi kommer presentera materialet tematiskt, vilket gör det lättare både för 

oss och för er läsare att kunna förstå sambanden. Först och främst vill vi gå närmre in på den 

sociala situationens betydelse för vägen från att vara missbrukare till att bli drogfri. 

 

3.1 Sociala situationens betydelse för integration 

 

”Knarkarnas drömmar om eufori är snarare att jämföra med t.ex. medelsvensson som lämnar 

sin lottorad och fantiserar om hur det skall bli efter man kammat hem högsta vinsten” 

(Goldberg, 2000:314). 

 

Goldberg (2000) menar att en drogmissbrukare kan känna en tillfredställelse genom att 

missbruka droger under sin vardag, och författaren menar att det kan finnas svårigheter med 

att förändra denna känsla till något helt annat, uteslutet av droger. Medan vanliga ”Svensson” 

fantiserar om att bli rik på pengar, fantiserar drogmissbrukare om droger och vilken effekt de 

kan ge dem. Integreringen efter ett avslutat drogmissbruk kan därför vara problematiskt och 

det kan finnas svårigheter med att samspela med andra individer i samhället.  

 

Integrering med hänsyn till den sociala situationen kan bli bättre efter en behandling av 

drogmissbruk, således att relationen med familjen blir bättre och umgängeskretsen blir 

”smalare” men mer ”hälsosam” (Shumway, Bradshaw, Harris, Baker, 2013). Shumway m.fl. 

artikel; Important factors of early addiction recovery and inpatient treatment handlar om 

faktorer i ett tidigt skede av rehabiliteringsprocessen och tar upp delar som kan vara 

väsentliga för att medverka till att göra en individ drogfri och faktorer som kan göra det 

lättare att kunna återintegreras i samhället. Den vetenskapliga artikeln som baseras på 

intervjuer visar även att hoppet hos den enskilde individen ökar och att han/hon ser en ljus 

framtid med förhoppningar om att skapa sig ett nytt liv och en ny identitet.  Hoppet om att 

kamma hem största vinst (drogerna) förändras därför till ett hopp om att starta ett nytt liv som 

en ”vanlig Svensson”.  Resultatet som Shumway, Bradshaw, Harris och Baker (2013) kom 

fram till visar att elasticiteten ökar, sålunda att individen är i mer rörelse än förut, men på ett 

sunt sätt. Denna artikel är viktig att ha med i vår studie då den visar hur integreringen kan 
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förändras utifrån den sociala situationen för före detta drogmissbrukare och den är relevant då 

den visar delar på hur den enskilde individen åter kan fungera i samhället.  

 

Annan tidigare forskning som visar på hur livssituationen kan förändras för den enskilde 

individen är Kim Etherington (2006) artikel: Understanding drug misuse and changing 

identities: A life story approach och tanken är att läsarna av denna artikel ska förstå ett 

missbrukarliv med allt vad det innebär. Etherington skriver att identiteten hos den som 

missbrukar droger kan förändras efter ett avslutat drogmissbruk. I artikeln används 

livsberättelse som metod för att återge hur en narkomans livssituation ser ut och hur detta liv 

drastiskt kan förändras när personen slutar med droger. Berättaren har fått ett jobb som syftar 

till att hjälpa människor som har ett drogmissbruk. Informantens självkänsla har ändrats 

betydligt sen hon slutade ta droger, då hon under drogmissbruket kallade sig själv en 

”skojare”, en tjuv och en ful ankunge och efter missbruket kallade sig själv en kvinna, en 

mamma och en missbrukare. Informantens självbild har således förändrats och personens nya 

identitet håller fortfarande på att byggas upp och utvecklas, skriver Etherington (2006). Att 

självbilden har förändrats kan förklaras med citat nedan:  

 

“Vi kom till insikt om att en kraft starkare än vår egen, kunde hjälpa oss att återfå vårt 

förstånd” (Bergström, 1996:77) 

 

Bergström (1996) beskriver hur viktigt det kan vara för före detta missbrukare att känna en 

inre kraft som talar om för dem hur de ska förändra sitt liv. Det är svårt att själv kunna bryta 

en vana, det krävs mycket vilja för att det ska kunna ske. Många missbrukare behöver därför 

en hjälpande hand som kan bistå till att förändra deras tankemönster enligt Bergström (1996). 

Bergströms resonemang kring den egna viljan är en viktig del i vår studie då det annars kan 

finnas svårigheter att åter kunna integrera sig i samhället.  

 

En konsekvens av drogmissbruk kan vara olika typer av sjukdomar, vilket kan bidra till hinder 

för integreringen.Webster, Leukefeld, Tindall, Hiller, Garrity och Narevic (2005) har skrivit 

artikeln: Lifetime Health Services Use by Male Drug-Abusing Offenders som handlar om hur 

drogerna kan påverka en individs liv. Författarna som gjort en enkätundersökning på 661 

deltagare fick fram ett resultat som visar att de som missbrukar droger löper större risk att 

drabbas av AIDS, tuberkulos och hepatit, vilket dessa individer måste leva med resten av sitt 

liv. Detta kan således förändra hela den sociala situationen efter drogmissbruk, då dessa 

6 
 



sjukdomar är kroniska och innebär livslång rehabilitering. Denna artikel är viktig för vår 

studie för att visa att det kan finnas hinder för integreringen efter ett drogmissbruk. Denna 

studie visar att många som tar droger dras in i kriminalitet och hamnar till sist i fängelse, 

vilket vi kommer gå djupare in på under temat: Kriminalitetens betydelse för integration. 

 

Trulssons och Hedins (2004) artikel: The role of social support when giving up drug abuse: a 

female perspective beskriver hur de som missbrukat droger får socialt stöd när 

droganvändandet skall upphöra, vilket de beskriver som en förutsättning för att kunna 

återintegreras i samhället. Trulsson och Hedin (2004) har studerat kring hur kvinnor tänker 

kring det sociala stödet som erbjuds och på vilka sätt dessa kvinnor är villiga att ta emot hjälp 

från olika organisationer samt familj eller vänner.  Artikelförfattarna har valt att genomföra en 

kvalitativ studie och resultatet visar att familjen och vännerna är viktiga att ha när en individ 

ska bli drogfri. Stödet från dem kan göra att individen inte får återfall och den före detta 

missbrukaren lättare kan bygga upp en ny identitet.  

 

Vi har nu redovisat forskning som visar på hur självkänslan hos den som missbrukat droger 

kan se ut efter ett drogmissbruk, hur självbilden kan förändras och hur hoppet kan öka hos den 

enskilde individen. Denna information är en viktig förutsättning för att vi ska kunna tolka och 

analysera vårt eget material. Vi kommer nu gå in på hur kriminalitet kan fortsätta eller 

upphöra efter ett aktivt drogmissbruk. 

 

3.2  Kriminalitetens betydelse för integration 

 

Christie och Bruun (1985) skriver i sin bok: Den goda fienden att det finns många anledningar 

till att lyckas komma ifrån drogerna, bland annat kan det handla om att skapa sig nya 

intressen, bli förälskad, skaffa barn eller bli troende. Narkotikamiljöerna omfattas hela tiden 

av nya människor, det är inte många som stannar kvar en längre tid. Det kan handla om att gå 

vidare till andra ställen, eller att försvinna från miljöerna och gå över till mer vanliga 

livsformer. Christie och Bruun (1985) beskriver även hur de som brukar droger lever ett 

kriminellt liv. De är vanligt att de stjäl men de kan också livnära sig på att sälja droger. 

Författarna förklarar att missbrukare lever ett simpelt liv, där det inte handlar om att stjäla för 

miljarder utan snarare för att kunna överleva vardagen. Christie och Bruun (1985) beskriver 

att: 
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”De har pauser genom vistelser på sjukhus och i fängelser. Men de har också pauser av 

penningbrist, av brist på droger eller därför att det passar dem att ta en paus” (Ibid s.84) 

 

De som missbrukar droger lever därför ett liv där vardagen kan se ut på många olika sätt. En 

anledning till att de som använder droger håller sig borta från kriminaliteten enligt Christie 

och Bruun (1985) är för att de inte har kraft nog att utföra några kriminella handlingar, då 

detta kan ses som en slitsam arbetsdag. Drogmissbrukarna kan även känna att de inte har tid 

över, då de har fullt upp med sitt drogberoende.  

 

Jansson (2010) som samlat in sitt material med hjälp av intervjuer skriver att när individer 

kommer bort från narkotikamiljöerna minskar kriminaliteten. Hon skriver även i sin 

avhandling att missbrukare ofta blir anmälda för stölder då det är den självklara 

försörjningskällan medan efter att blivit drogfri så minskar denna brottslighet. Det 

förekommer även annan kriminalitet utöver drogerna och för att kunna försörja sig själv och 

sin ”grupp” måste man stjäla för att klara sig. Stölder kan leda till annan kriminalitet som 

misshandel enligt Jansson (2010). Att inte utföra några kriminella handlingar kan bidra till att 

individer lättare kan samspela och anpassa sig till andra människor. Att leva ett liv utan 

brottslighet är en förutsättning för att kunna bli integrerad.   

 

Janet Foster (2000) skriver i en artikel om droger och kriminalitet att 75 % av alla brott i 

England är drogrelaterade. Med denna statistik kan vi förstå det starka sambandet mellan 

kriminalitet och droger. Foster (2000) som använt sig av kvalitativa intervjuer skriver även att 

arbetslösheten har ökat, vilket kan bero på att allt fler börjar ta droger. Foster (2000) skriver i 

sin artikel att användandet av droger i stor utsträckning sker i fattiga områden. Droger är här 

lättillgängliga och billiga att köpa, vilket resulterar i att fler har en tendens till att utveckla ett 

drogberoende. Fosters (2000) studie som är gjord i England visar att de personer som 

missbrukar droger är väldigt unga, majoriteten är under femton år. Hon tar även upp tidigare 

forskning som visar att de som börjar använda droger främst bor på landsbygden där det till 

stor del råder arbetslöshet. Denna artikel är relevant att ha med i vår studie då den visar på hur 

kriminaliteten ökar i takt med drogmissbruket och därför blir integreringen bättre när 

drogmissbruket avslutas.  
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Kolfjord (2003) förklarar att vägen in i drogbruk och kriminalitet oftast sker genom ens 

vänner i tonåren. Det kan börja med snatterier och butiksstölder, då det kan anses vara 

”spännande” och detta kan sedan övergå till en försörjningskälla när ungdomarna börjar 

missbruka droger. Kolfjords (2003) studie visar att den viktigaste aspekten i ett drogmissbruk 

oftast är att känna tillhörighet till den grupp man är ”medlem” i och därför är samhörigheten 

viktigare än själva drogerna.  

 

I detta avsnitt har vi redovisat ett urval av tidigare forskning kring samband mellan 

kriminalitet och drogmissbruk. Tidigare forskning visar att kriminaliteten minskar efter 

användandet av droger då dessa individer kan försörja sig på annat sätt än att stjäla eller 

”langa” droger. Fortsättningsvis vill vi betona vikten av hur sysselsättningen hos före detta 

drogberoende kan förändras och bli annorlunda än förut.  

 

3.3  Sysselsättningens betydelse för integration 

 

Kolfjord (2003) förklarar att de drogmissbrukare som inte har lägenhet under sin 

missbruksperiod har större risk att drabbas av social utslagning, ökat missbruk samt risk för 

sexuellt utnyttjande. De hemlösa drogmissbrukarna tar mer droger för att mildra svårigheterna 

som beror på deras livssituation. Kolfjords (2003) studie som är baserad på livsberättelser 

visar att det är större chans att få en lägenhet efter sitt drogmissbruk och de flesta som blir 

drogfria skaffar sig ett jobb om han/hon inte redan arbetar. De människor som deltagit i denna 

undersökning har mer hopp om livet än förut och ser möjligheter att skapa sig ett nytt liv och 

en ny identitet efter sitt drogmissbruk. Kolfjord skriver även i sin bok: Kvinnors drogbruk och 

lagbrott att de flesta individer som hamnar på behandlingshem inte blir tillräcklig drogfria 

innan de ska ut i vardagslivet igen, vilket oftast resulterar i att drogmissbruket fortsätter.  

 

Kolfjord (2003) förklarar att drogerna kan ge en ny upplevelse, en betydelsefullhet, en 

identitet eller en samhörighet som de tidigare saknat. En av Kolfjords informanter berättar att 

för att kunna sluta med droger så måste man få någonting som motsvarar det. Missbrukarlivet 

är inte är ett tråkigt liv utan ett liv fyllt med händelser, det kan till exempel handla om kärlek. 

Kolfjords (2003) resonemang är viktiga att ha med i vår studie då de visar hur 

sysselsättningen är en förutsättning för integrering. Det är viktigt för före detta 

drogmissbrukare att aktivera sig själva då de behöver tänka på annat än droger.  

9 
 



 

Under detta tema har vi samlat forskning som visar att de som brukat droger är i behov av 

sysselsättning för att minska risken för återfall. Man har även större chans efter sitt missbruk 

att få lägenhet eller jobb än under missbrukartiden. Vi kommer nu ta upp hur de sociala 

relationerna kan se ut efter ett drogmissbruk.  

 

3.4  Relationernas och tillhörighetens betydelse för integration 

 

Kolfjord (2003) lyfter fram att en av informanterna inte kunde inleda någon ny relation under 

sitt drogmissbruk, hon hade alltför svårt för att upprätthålla en sådan. Om informanten bjöd in 

en ny beundrare kunde hon slänga ut honom lika snabbt. Samma informant kände att det inte 

var drogerna som var ”problemet” utan att det var tillhörigheten i just den grupp hon var 

medlem i som hon inte kunde vara utan. Informanten har numera som drogfri en långvarig 

relation och kan känna tillhörighet till andra människor än den grupp hon tillhört innan. Det 

kan således bli lättare för individer som haft ett drogmissbruk att bevara långa relationer efter 

sitt missbruk och individen kan lättare förstå att man kan tillhöra en annan grupp än just bara 

sitt missbruksgäng, menar Kolfjord (2003). 

 

Shumways, Bradshaws, Harris och Bakers (2013) studie visar att de flesta som påbörjat en 

rehabiliteringsprocess har sagt upp kontakten med alla som de umgåtts med under 

missbrukstiden. Deras resultat visar även att interaktionen och kontakten med familjen blir 

betydligt bättre när individen har blivit drogfri. 

 

Ovan nämnda artiklar visar att en långvarig relation lättare kan bevaras och upprätthållas efter 

ett avslutat drogberoende och enligt tidigare forskning blir även relationen med familjen 

betydligt bättre efter ett drogmissbruk. Detta är en förutsättning för före detta 

drogmissbrukare att bli återintegrerade i samhället och därför är denna information viktig att 

ha med i vår studie. All tidigare forskning som vi sökt, jämfört och belyst i vår uppsats har 

många bra resonemang som vi kan ta del av i analysen av vårt material. Artiklarna som vi valt 

att använda oss av har bra fakta, dock är dessa artiklar kopplade till ett specifikt område inom 

droger. Foster (2000) skriver exempelvis om droger och kriminalitet, Webster, Leukefeld, 

Tindall, Hiller, Garrity och Narevic (2005) skriver om droger och sjukdomar, Trulsson och 

Hedin (2004) skriver om droger och socialt stöd. Av alla de artiklar vi funnit finns det ingen 

10 
 



författare som skriver om hur före detta drogmissbrukare överlag kan bli återintegrerade i 

samhället. För att vi ska kunna besvara våra huvudsakliga frågeställningar krävs dock denna 

tidigare forskning och på så vis kan vi få en mer fördjupad kunskap inom området. 

 

Från att ha belyst hur den sociala situationen kan bli bättre, hur kriminaliteten kan förändras, 

vilken betydelse sysselsättning har för återinterageringen i samhället samt hur de sociala 

relationerna kan se ut efter ett avslutat drogmissbruk kommer vi nu gå djupare in på de 

teoretiska begrepp vi valt att använda oss av för att kunna analysera vårt material.  
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4. Teori 
 

Vi övergår nu till att ta upp vilka teorier och begrepp vi valt att använda som redskap för att 

kunna förstå och tolka material som vi fått fram i intervjuerna och för att kunna göra 

sociologiska analyser av det empiriska materialet.  

 

4.1  Etablerade och outsiders 

 

Eftersom att vår forskningsstudie handlar om hur individer kan bli integrerade i samhället 

efter ett drogmissbruk, så finner vi det intressant att fördjupa oss i Norbert Elias (1999) 

begrepp etablerade och outsiders. Elias (1999) förklarar etablerade och outsiders med att 

”Den etablerade gruppen tillskriver outsidergruppen som helhet de ”dåliga” karakteristika 

som denna grupps ”värsta” del uppvisar, det vill säga uppförandet hos dess misskötsamma 

minoritet” (Ibid s.4). Med detta menar Elias (1999) att den etablerade gruppen ser det sämsta 

hos minoritetsgruppen och därför kan denna grupp ses som en outsidergrupp. Begreppen 

etablerade och outsiders kommer att användas i vår forskningsstudie för att analysera hur 

personer som brukat droger kan känna en känsla av utanförskap efter missbruket, då de ofta är 

i behov av att skapa sig nya umgängeskretsar, vilket vi kommer diskutera vidare i 

analysdelen. 

 

Elias (1999) skriver att individer dras till personer som är lika dem, exempelvis om vi ser oss 

själva som etablerade så ”dras” vi till den etablerade gruppen. Personer som lever i ett 

missbruk ser sig som outsiders, vilket gör att de inte drar sig till den etablerade gruppen. De 

drar sig snarare till outsidergruppen, där de känner sig jämlika. Det är viktigt för dessa 

individer att hitta en umgängeskrets där de kan känna samhörighet. Att bli återintegrerad i 

samhället kan ofta vara en lång process, och därför kan vägen till att känna sig och att bli 

etablerad även den vara långvarig. 

 

Medlemmarna i den etablerade gruppen har oftast en stark gemenskap, vilket i vissa fall kan 

medföra att minoritetsgruppen kan känna sig ”utstötta” enligt Elias (1999) men å andra sidan 

kan minoritetsgruppen även den ha stark gemenskap, speciellt när livssituationen är 

densamma: ”Inom varje grupp finns en moralisk hierarki: några uppträder mera moraliskt 

och korrekt än andra, följer normer, lagar och regler i större utsträckning, beter sig enligt 
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kraven på kultur och ordning” (Ibid s.4). Detta citat visar att inom alla grupper i samhället 

finns det personer som anses vara mer ”etablerad” eller mer ”outsider”. De som ”sticker ut” 

från mängden kan därför ha en större känsla av utanförskap även om personen tillhör en 

etablerad grupp. Vi kommer använda oss av denna teori för att försöka förstå hur den sociala 

skillnaden kan se ut i olika grupper.  

 

Det är svårt för de som missbrukat droger att bli drogfria och etablerade i samhället. Elias 

(1999) förklarar att skillnaden mellan den etablerade gruppen och outsider-gruppen är den 

ojämna maktbalansen, och Elias menar att det kan vara svårt för någon i outsider gruppen att 

gå över till den etablerade gruppen (Ibid). Denna teori kommer vi använda oss av för att förstå 

före detta drogmissbrukares väg mot den etablerade majoriteten i samhället. 

 

Elias (1999) skriver om Winston Parva som enligt vår mening kan jämföras med vår studie. 

Elias beskriver att det finns tre olika zoner i den industriort som kallas Winston Parva. I zon 1 

bor det invånare som anses vara finare än de individer som bor i zon 2 eller 3. Invånarna i zon 

1 arbetar med yrken som läkare,tandläkare, företagsledare och högre tjänstemän. De anses ha 

en högre status och vara mer etablerade än invånarna i zon 2 och 3. De etablerade individerna 

i Winston Parva har svårigheter med att prata och umgås med andra individer som är okända, 

då de kan tillhöra en lägre klass.  I zon 2 bor individer som arbetar som journalister, 

butiksägare och mekaniker och kan jämföras med de invånare i zon 1 då båda dessa zoner 

anses vara medelklass. De personer som är bosatta i zon 2 bor i radhus med små bakgårdar 

medan zon 1 består av kedjehus med garage. Invånarna i zon 3 anses tillhöra en betydligt 

lägre klass jämfört med de andra zonerna. Dessa personer är socialt undelägsna och bor i 

förfallna hus. Barn och tonåringar från denna zon blir utfrusna och avvisade av de respektabla 

medborgarna från zon 1 och 2. Invånarna i zon 3 anses vara outsiders som ingen i zon 1 eller 

2 vill umgås med eller vara släktingar med. 

 

Denna undersökning om Winston Parva kan liknas i vår studie då de som missbrukat droger 

anses vara i zon 3, och således anses vara outsiders som har en lägre klasstillhörighet. Elias 

(1999) beskriver att det är svårt för invånare i zon 3 att förflytta sig till de andra zonerna där 

invånarna har högre status. Drogmissbrukare kan ses som socialt undelägsna jämfört med 

andra samhällsmedborgare, vilket gör det svårt för dessa invidider att etableras i samhället 

efter ett drogmissbruk. Vi använder denna teori för att kunna förklara svårigheterna med 

denna process och därmed vägen till att bli en etablerad individ. Som vi kan se i Winston 
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Parva krävs det stora förändringar för att kunna förflytta sig till zon 1 eller 2, vilket kan liknas 

hos en drogmissbrukares livssituation. Det krävs ekonomiska och sociala resurser samt en 

respektabilitet från andra individer i samhället. Vidare förklarar vi denna process i vår 

analysdel och vi kommer nu gå djupare in på hur begreppet: Att bli respektabel kommer 

användas i vår studie.  

 

4.2  Att bli respektabel 

 

Att bli återintegrerad i samhället efter ett drogmissbruk kan vara svårt, det handlar om hur 

man blir betraktad av omgivningen, således av de etablerade. Skeggs (1999) skriver i sin bok; 

Att bli respektabel att respektabilitet till stor del handlar om klasstillhörighet, den 

karaktäriseras av hur vi talar, vem vi talar med samt hur vi klassificerar andra. Enligt vår 

mening kan begreppet: Att bli respektabel användas i vår studie, då det kan det vara så att 

drogmissbruket börjar på grund av grupptryck från ”gänget”.  

 

Begreppet respektabilitet är relevant även då det kan ses som en process för den enskilde 

individen att bli respektabel för sig själv. Det ställer stora krav på den som missbrukat att 

kunna acceptera sig själv som en ”ny individ” i samhället, vilket vi kommer gå närmre in på i 

analysdelen. Enligt Skeggs (1999) strävar vi individer hela tiden efter att bygga upp vårt 

sociala kapital och den som missbrukat droger är inget undantag.  

 

Skeggs skriver: ”Respektabilitet ingriper moralisk auktoritet: de som är respektabla besitter 

en sådan auktoritet, de som inte är respektabla gör det inte” (Ibid s.12). Med detta menar 

Skeggs att de som är respektabla har en moralisk överhet gentemot de som inte anses vara 

respektabla. De som är respektabla har därför en fördel när det handlar om att bli integrerad i 

samhället, då de sedan tidigare skapat sig denna typ av maktposition. Skeggs (1999) skriver 

även att låg respektabilitet bidrar till svag legitimitet och lågt socialt värde. Denna teori från 

Skeggs kommer vi att använda oss av för att kunna analysera det material vi fått fram. 

Drogmissbrukare har svårigheter med att bli respektabla inför andra medborgare i samhället, 

vilket gör det svårt för dessa individer att bli etablerade.  

 

Vi menar att begreppen: Att bli respektabel och Etablerade och outsiders går hand i hand med 

varandra då det krävs respektabilitet för att kunna bli etablerad och det krävs att individer i 
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samhället är etablerade för att kunna bli respektabla medborgare. Dessa begrepp går i stor 

utrsträckning att jämföra med vår studie då före detta drogmissbrukare strävar efter att bli 

respektabla och därmed etablerade individer i samhället. Det krävs i denna process att de före 

detta drogmissbrukarna arbetar socialt och ekonomiskt för att kunna anpassa sig till 

samhällets normer.  

 

Dessa begrepp som Elias (1999) och Skeggs (1999) myntat är viktiga för vår forskningsstudie 

då de främst handlar om människans samspel med samhället. För att kunna besvara våra 

huvudsakliga frågeställningar: ”Hur kan individer åter bli integrerade i samhället och 

samspela med andra människor efter ett drogmissbruk? Hur går det till i ett antal specifika 

fall? menar vi oss behöva dessa begrepp för att studien ska bli sociologisk relevant och för att 

kunna analysera de berättelser vi samlat in.  
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5. Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi ta upp hur vi har gått tillväga för att samla in empiriskt material. För 

att läsaren lättare ska kunna ta del av vår metodbeskrivning har vi använt oss av tema som 

handlar om val av metod med stöd i tidigare forskning, ansats, vald metod, kritik av metod, 

urval, etik, utformning av intervjufrågor, besöken på Våga Va, presentation av informanterna 

och tolkning av vårt material. 

 

5.1  Val av metod utifrån tidigare forskning 

 

Vi har inspirerats av metodanvändningen i vetenskapliga artiklar i valet av metod. Flera av 

författarna till tidigare presenterade artiklar har använt sig av intervjuer eller livsberättelser 

för att få fram sin empiri. De har fått intressanta resultat om minskad kriminalitet, den sociala 

situationen som förändrats, självkänslan som förbättrats och att relationer i allmänhet blir mer 

långvariga. Med hjälp av dessa artiklar har vi fått tips om vilken metod som vi kan använda 

oss av i denna studie. Vi kommer därför att använda oss av intervjuer med inriktning på 

livsberättelser (Johansson, 2005) för att kunna söka svar på vår frågeställning. Utifrån tidigare 

forskning framstår detta som den bästa metoden att använda vid intervjuer av före detta 

missbrukare och deras väg till drogfrihet.  

 

5.2  Ansats 

 

Watt Boolsen (2007) skriver i sin bok: Kvalitativa analyser att induktiv ansats handlar om att 

använda sig av empiri för att kunna formulera teori. Deduktiv ansats handlar istället om: “Du 

utgår från teorier (modeller av verkligheten) och testar dem genom att ställa upp hypoteser 

som senare prövas, dvs. testas på empiriska data (Ibid s.26) Deduktiv ansats används således 

vid kvantitativa analyser. Eftersom vi inte kommer ställa upp hypoteser för att få fram 

empirisk data, använder vi oss av en induktiv ansats. Vi kan alltså inte dra några generella 

slutsatser utifrån vår studie. Däremot kan vi spegla vårt resultat i tidigare forskning och på så 

sätt förstå om det finns en likhet i resultaten eller inte. Som Watt Boolsen (2007) skriver så 
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används induktiv ansats i kvalitativa analyser, vilket därför blir ett självklart val för vår 

forskningsstudie.  

 

5.3  Val av metod 

 

Vår första tanke var att vi skulle använda oss av semistrukturerade intervjuer för att kunna få 

fram bästa möjliga resultat. Denscombe (2009) menar att det ska utarbetas en färdigställd 

intervjuguide vid användandet av denna metod. Under intervjun är dessa frågor mer flexibla 

än frågor som används vid strukturerade intervjuer, då intervjuaren kan komma på frågor 

under tidens gång samt ändra frågornas struktur. Denscombe (2009) beskriver att intervjuer är 

den bästa metoden när människors erfarenheter samt känslor ska förklaras och därför tänkte vi 

först att denna metod är mest användbar vid genomförandet av vår studie. Denscombe (2009) 

förklarar även att det är större sannolikhet för intervjuare att få svar på ”känsliga” frågor 

genom intervjuer än om man skulle använda kvantitativ metod och enkäter.  

 

Vår andra tanke var att eftersom att vårt undersökningsområde är att få fram information om 

hur livet kan förändras från att leva med droger till ett drogfritt liv kommer vi därför inrikta 

oss på livsberättelser, då vi vill få fram information kring hela intervjupersonernas 

livssituation. Vi kom fram till denna metod efter att ha studerat Denscombes, Skotts, 

Johanssons och Brymans tankar och åsikter kring de olika metoderna och vår slutsats blev att 

vi valde livsberättelser då det passar bäst in för just det ämne vi valt. Inger Ekman skriver i 

Carola Skotts bok (2004) : Berättelsens praktik och teori att ”Berättelsen innehåller 

berättarens emotionella förhållande till sitt eget liv, vilket både strukturerar berättelsen och 

väljer ut de teman och händelser som beskrivs” (Ibid s. 15).  Livsberättelse kan därmed ge oss 

en mer övergripande bild av hur personer som levt i ett missbruk har levt sina liv och hur de 

idag aktivt försöker skapa sig en ny identitet, vi kan dock inte generalisera data utan endast 

uttala oss om denna grupp.  

 

Bryman (2002) skriver i sin bok: Samhällsvetenskapliga metoder att en livsberättelseintervju 

går ut på att inspirera intervjupersonen att berätta om hela sitt liv, och även om personens inre 

upplevelser. Bryman (2002) menar även att intervjupersonen berättar om hur han/hon tolkar 

och definierar den värld som han/hon lever i. Skott (2004) förklarar i sin bok: ”Berättandet 

och lyssnandet skapar en förståelse av livet som det berättas just nu och ger en förförståelse 
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inför framtiden” (s.18). Citatet förklarar för oss att vi kan få en helhetsbild av 

intervjupersonens livssituation, därmed både i nutid och i framtid. En av de främsta 

anledningarna till att vi valde att inrikta oss på livsberättelser istället för semistrukturerade 

intervjuer är således därför att vi som intervjuare kan få en mer djup bild på hur hela deras liv 

har sett ut och hur de illustrerar framtiden.  Bryman (2002) skriver i sin bok att intervjuer 

främst inriktar sig på att utgå från ett specifikt ämne medan livsberättelsers utgångspunkt 

ligger kring att studera hela en individs livshistoria och därför är livsberättelser ett mer 

självklarare val för vår studie.  

 

5.4  Kritik av metod 

 

Fortsättningsvis vill vi också redogöra för vad det kan finnas för nackdelar och begränsningar 

med den metod vi valt. Nackdelarna med livsberättelser är att data kan vara mindre 

representativ, vilket innebär att det är mycket detaljer och beskrivningar och det gör det 

svårare att fastställa om studien är ”sannolik”, få enheter går inte att generalisera till andra 

liknande enheter (Denscombe, 2009). En annan nackdel enligt Densombe (2009) är att 

tolkningen av resultatet är nära relaterat till våra egna ”jag”, då våra identiteter, bakgrund och 

egna övertygelser spelar en stor roll i analysen av data. Det kräver därför en försiktighet vid 

hanteringen av resultatet.  

 

5.5  Urval  

 

Då vi vill undersöka kring hur individer kan bli integrerade i samhället efter ett drogmissbruk 

så har vi valt personer som befinner sig i just denna situation. För att kunna hitta individer 

som arbetar sig igenom denna process tog vi kontakt med organisationen Våga Va. Vi har 

tidigare hört talas om denna organisation och dess arbete som syftar till att hjälpa personer 

som levt i ett drogmissbruk att kunna blir integrerade i samhället på nytt. Då vi i vår 

undersökning fokuserat på hur dem har förändrats som individer så har kön och etnicitet inte 

problematiserats i vår forskningsstudie. 

 

Med tanke på hur vi valt dessa informanter, har vi använt oss av ett subjektivt urval som 

Denscombe (2009) beskriver är när forskaren har en speciell kännedom om vilka individer 
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som kan ge bästa möjliga material till forskningen. Informanterna väljs således med ett 

speciellt syfte, och det hjälper oss som undersökare att lättare få den information som är 

relevant för vår studie. Vi har valt att genomföra fem olika livsberättelseintervjuer, och 

anledningen till att vi valt just fem personer är för att vi ville få så mycket information som 

möjligt från ett begränsat antal personer. Intervjupersonerna är mellan 30-60 års ålder och har 

levt i drogmissbruk i många år. Bryman (2002) menar att det är viktigt att intervjupersonerna 

inte är allt för unga när studien genomförs.  

 

5.6  Etik  

 

För att en intervju ska kunna genomföras med hänsyn tagen till den personliga integriteten är 

det viktigt att reflektera över och att beakta etik och moral. Det är viktigt att man som forskare 

visar respekt för informanternas rättigheter och värdighet. Det är även viktigt att de personer 

som medverkar i intervjun inte tar skada efter en avslutad intervju (Denscombe, 2009). Innan 

vi genomförde våra livsberättelser var vi noga med att poängtera att intervjun kommer att vara 

helt anonym, vi kommer därmed under vår skrivandeprocess byta ut våra informanters namn 

och eventuell personlig data. En före detta missbrukares situation kan vara ett känsligt ämne 

att prata om, därför var vi noga med att inte ställa några frågor som på något sätt kunde 

uppfattas som stötande av informanten.  Med ett förtroende mellan de olika parterna känns det 

även lättare att få ta del av mer personlig information. När vi sammanställde intervjufrågorna 

var vi noga med att inte kalla informanterna ”missbrukare” då detta kan låta nedvärderande. 

För att vi skulle kunna få svar på så många som möjligt av våra intervjufrågor var vi även 

noga med att de personer vi intervjuade kände tillit och förtroende till oss som intervjuare.  

 

Vi har främst utgått från de fyra etiska principerna som Bryman (2001) beskriver. Dessa 

principer är informationskravet som menas med att vi som forskare tydligt ska förklara 

studiens syfte under intervjutillfället och att intervjupersonerna har rätt att avbryta en 

pågående intervju om det finns önskemål om detta. Den andra principen är samtyckeskravet 

som menas med att informanterna själva har rätten att bestämma om sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna är anonyma och därför kan inte obehöriga ta 

del av deras personuppgifter. Den sista principen: nyttjandekravet menas med att det material 

som vi forskare får ta del av inte får användas för annat än för forskningen. Dessa principer 
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använder vi och informerar om innan intervjutillfället för att informanterna ska kunna känna 

tillit och förtroende gentemot oss som intervjuare.  

 

Bryman (2001) beskriver hur intrång i privatlivet kan påverkas under en intervju. Det har varit 

viktigt för oss att informanterna fått ta del av information om vilka intervjufrågor som 

kommer ställas, då de till stor del handlar om intervjupersoneras privata liv. Att inte följa de 

fyra etiska principerna samt inte respektera dessa individers privata liv kan medföra att 

intervjun avslutas tidigare än väntat enligt Bryman (2001).   

 

5.7  Utformning av intervjufrågor  

 

Vi var intresserade av att ta reda på hur informanternas sociala situation ser ut nu samt hur de 

kan bli integrerade i samhället idag. Vi har således valt att använda oss av frågor som t.ex. 

“Hur ser dina sociala relationer ut nu?” Då vi vill få reda på hur de med hjälp av vänner, 

familj och omgivning förändrat sin relation till andra människor. Vi har även valt att 

formulera en fråga: “Hur integreras du i samhället idag?“ då vi i vår forskningsstudie främst 

vill ta reda på hur man som individ kan bli återintegrerad i samhället efter ett avslutat 

drogmissbruk. Eftersom vi vill se likheter och skillnader på hur deras liv såg ut under 

drogmissbruket och hur det förändrats till idag efter drogmissbruket så har vi använt oss av en 

del frågor som visar på hur det såg ut innan, men i huvudsak är vi intresserade av att ta reda 

på hur de kan bli återintegrerade i samhället och få information om intervjupersonernas 

livserfarenheter och upplevelser. 

 

5.8  Besöken på Våga Va 

 

När vi gjorde vårt första besök på Våga Va möttes vi av glada och entusiastiska personer som 

var väldigt tillmötesgående och intresserade av att höra vad vi studerar. Första besöket var 

endast en observation, då vi lyssnade på dem och tog del av deras tankar. Vi har valt att inte 

separat redogöra för observationsmötet i vår studie, denna finns ändå med tillsammans med 

livsberättelserna i våra analyser. Under detta tillfälle var även vi välkomna att dela med oss av 

våra tankar och åsikter, de ansåg att det inte spelar någon roll vem man är, alla har rätt till att 

komma dit och vara delaktiga.  
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Andra besöket bestod av intervjuer och det var väldigt viktigt för Våga Va:s ”ledare” att 

poängtera att alla som ville vara med på en intervju skulle få denna möjlighet. Vi fick därför 

en intervju med en anhörig till en drogmissbrukare, dock ser vi inte denna relevant i vår studie 

då hon berättar mer om annat utanför missbruksämnet. Denna dag fick vi även fyra andra 

intervjuer som vi valt att använda oss av i vår forskning.  

Då vi kände att vi inte fått tillräcklig information från de fyra livsberättelser som vi gjorde på 

andra besöket så gick vi till Våga Va ytterligare en gång. Denna gång var vi med på ännu ett 

så kallat ”morgonmöte”, där alla delade med sig av sina känslor inklusive vi själva. Med detta 

besök fick vi ännu en livsberättelse, vilket inte gav oss någon ny information utan hjälpte 

snarare oss att bekräfta den information som vi tidigare tagit del av. Genom möten och 

observationer har vi fått information om och förståelse för hur informanterna mår och den nya 

gemenskapen de utvecklat.  

 

5.9  Presentation av informanterna 
 

Johan var den första vi intervjuade. Han kommer ursprungligen från El Salvador och flyttade 

till Sverige i unga år. Johan råkade då hamna i ”fel umgänge”, vilket fick till följd att han 

påbörjade ett drogmissbruk. Drogmissbruket ledde i sin tur till ett kriminellt liv som bl.a. 

innebar fängelse och skadestånd efter misshandel. Johan är idag 34 år, har två barn med olika 

mammor och lever drogfri.  

 

Ulf var den andra personen som vi intervjuade på Våga Va. Han har tidigare levt ett ”normalt” 

liv med fru, barn, hus och arbete, dock levde han samtidigt med ett ”hemligt” drogmissbruk. 

Ulfs vardag påverkades så småningom allt mer av droger, vilket ledde till att livssituationen 

förändrades drastiskt. Ulf är idag drogfri efter att ha varit drogmissbrukare i 30 år. 

 

Stefan var den tredje personen vi intervjuade. Stefan var ett skilsmässobarn, vilket han inte 

accepterade utan blev rebell redan när han var 5-6 år och redan då började han ta piller av sin 

mamma. Stefan började dricka alkohol vid 11 års ålder och sedan gick det ”utför” då hans liv 

började påverkas starkt av droger. Han tog droger i 40 år och 12-13 år av denna tid satt han i 

fängelse. Stefan har idag varit drogfri 2 ½ år.  
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Klara var den fjärde personen vi intervjuade. Hon är uppvuxen i en såkallad dysfunktionell 

familj, där hennes mamma är psykisk sjuk och hennes pappa alkoholist. Klaras drogberoende 

började år 2010 och hon sjukskrev sig då från sin doktorandtjänst i Lund. Därefter har det gått 

”utför” för Klara, idag är hon 41 år och är fortfarande tablettmissbrukare.  

 

Jonas var den femte och sista som vi intervjuade på vårt återbesök. Han kommer från en ”fin” 

familj med ansvarsfulla föräldrar. Vid 20 års ålder började Jonas missbruka droger efter att ha 

hamnat i ”fel” umgänge. Han åkte därefter in och ut från fängelset under en 8 års period. När 

han var 28 år skaffade han fru och barn. Idag är Jonas 40 år och lever drogfri.  

 

 5.10  Tolkning av materialet  

 

Vi kommer använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv när vi ska analysera empirin. 

Alvesson & Sköldberg (2008) förklarar hermeneutiken i sin bok: Tolkning och reflektion som 

att:  

 

“Centrala hermeneutiska drag är, å ena sidan dialektiken mellan tolkning som del och helhet, 

och å andra sidan den speciella inställningen hos uttolkaren (varken dominans eller knäfall) 

såväl som den särskilda karaktären hos den text som skall uttolkas” (Ibid s. 204) 

 

Alvesson & Sköldberg (2008) menar att hermeneutiken innebär hur vi tolkar vårt material, 

både delar av materialet men också deras förhållande till helheten. Vi tolkar ofta utifrån vår 

egen förförståelse och efter våra egna livssituationer, vilket kan bli problematiskt enligt 

Alvesson & Sköldberg. Har vi “fördomar” om hur den före detta drogmissbrukarens liv ser ut 

är risken att tolka utifrån denna situation. Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) är det viktigt 

att tolka materialet med tiden man behandlar det, då fakta och empiri hela tiden kommer 

ändras: “nya “fakta” kommer därvid att dyka upp och gamla försvinna” (Ibid s. 206). Ödman 

(2005) skriver i sin bok: Tolkning, förståelse och vetande att det finns flera sätt att förstå 

världen och att vi aldrig helt kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten.   

 

Det har varit viktigt för oss att undvika bias och analysera utifrån ett sociologiskt perspektiv i 

relation till tidigare presenterade teorier och begrepp. Vi har strävat efter att vara “neutrala” 

under just analysdelen och endast tolka den empiri som vi fått fram utifrån tidigare forskning, 

22 
 



teorier samt från intervjuerna. Vi har således använt ett hermeneutiskt perspektiv på det sätt 

som Alvesson & Sköldberg visar på när vi har analyserat och tolkat det material vi fått fram i 

form av livsberättelser. Då vårt syfte är att få en fördjupad kunskap om hur före detta 

drogmissbrukare integrerar sig i samhället efter ett drogmissbruk spelar hermeneutiken en 

viktig roll i vår resultat och analysdel då vi ständigt måste påminnas om att inte tolka utifrån 

vår egen förförståelse utan endast utifrån den empiri vi fått fram. I analysdelen försöker vi 

vara fördomsfria och då vi vill få fördjupad kunskap om hur före detta drogmissbrukare 

integrerar använder vi endast oss av tidigare forskning och kunskap utifrån våra 

livsberättelseintervjuer.  
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6. Resultat 
 

Som tidigare nämnts har vi valt att intervjua 4+1 före detta drogmissbrukare, som numera 

hittar sitt stöd hos Våga Va för att kunna hålla sig drogfria. På grund av anonymiteten har vi 

valt att döpa om de personer vi intervjuat till: Stefan, Ulf, Johan, Klara och Jonas. Vi kommer 

nu att presentera det material vi tagit del av från intervjuerna och vi kommer att presentera 

detta material tematiskt med hjälp av underrubriker. Dessa teman berör alla den problematik 

som vi beskriver i syfte och problemställning.  

 

6.1  Berättelser om den sociala situationen 

 

Under detta tema kommer vi att presentera hur informanternas sociala situation ser ut idag 

efter drogmissbruket. Fyra av de fem personer vi intervjuat har idag skapat sig en ny identitet 

och fått en helt annan social situation än tidigare. Under drogmissbruksperioden umgicks våra 

informanter med sina drogmissbrukande vänner och festade varje dag. De kunde inte “röra 

sig” bland andra människor då de kände obehag och kände sig “uttittade”. Våra 

intervjupersoner kunde inte göra någonting utan att vara drogad för då blev dem “rädda” i 

situationen, då de inte varit vana vid att göra saker “nyktert”. En av intervjupersonerna som vi 

valt kalla för Klara har fortfarande inte kommit från sitt drogmissbruk, hon berättar att om 

hon får tag på tabletter så kommer hon ta dem: 

 

”Det är som en tillnyktring, ett utredningshem. Ja, nått sånt. Det innebär ju att jag inte kan 

trixa med några mediciner fram och tillbaka och hit och dit. Jag känner inte riktigt att jag 

reder ut det längre, jag reder inte ut det med mat, jag reder inte ut det hemma, ingenting. 

Allting liksom ja, jag vet inte. Ja.” - Klara 

 

Klara har tidigare haft en doktandtjänst i Lund, men blev sjukskriven år 2010 på grund av 

depression. Hon blev då inlagd för psykiatrisk vård och blev samtidigt avgiftad. Klara blev 

därefter friskförklarad och gick tillbaka till sitt jobb, vilket var allt för tidigt, vilket resulterade 

i att hon gick in i väggen. Fyra av våra intervjupersoner har kommit från sitt drogmissbruk 

medan Klara fortfarande försöker ta sig ur.  
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Stefan hade under missbruket svårt för att vistas bland allmänheten och göra saker som 

”vanliga” människor gör: 

 

“Jag kunde inte åka buss eller tåg. Jag kunde inte gå in i affären och köpa mjölk, var det två 

personer före mig i kön så ställde jag ifrån mig mjölken och gick” - Stefan 

 

Idag kan Stefan vistas med andra människor utan problem och kan känna samhörighet med 

människor som han inte kunnat göra förr. Stefan tänkte såhär om sig själv när han slutade med 

drogerna: 

 

“Sedan den dagen har jag känt mig trygg i det jag håller på med. Att vara nervös är numera 

normalt för mig innan var det onormalt, jag kunde inte sitta och ha ett vanligt samtal då 

svettades jag och var tvungen att gå ut ur rummet flera gånger. Det är idag oerhörd skillnad 

på mig som person” - Stefan 

 

De andra två intervjupersonerna som kommit från sitt missbruk säger samma sak som Stefan, 

således att de känner sig trygga i sig själv och att de inte känner sig “uttittade” på samma sätt 

längre. Samtliga intervjupersoner utom Klara säger även att de fått bättre självförtroende och 

självkänsla samt att de numera vågar göra saker “nyktert” som de absolut inte vågat förr. De 

vi intervjuat säger sig ständigt hålla på med sitt identitetsskapande, vilket betyder att de 

försöker hitta sin plats i samhället och försöker arbeta på att bli integrerade både i samhället 

och med andra människor. Ulf som vi valt att kalla honom säger: 

 

”Jag är inte annorlunda än nån annan liksom, utan man måste underhålla integreringen hela 

tiden. Det bästa sättet att fortsätta hålla sig drogfri, det är ju att ge det vidare om man säger 

så. Gåvan är att ge, det är ju så på riktigt, att ge något hela tiden. Våga Va är ju en sån grej, 

det hjälper mig när folk kommer hit och frågar vad jag har gjort och varit med om, då bli jag 

påmind om, jag är alkoholist och narkoman, det kommer jag alltid att vara. Det stör inte mig, 

det är som en allergi som man inte blir av med, det gör mig ingenting. Men jag måste vara 

medveten om det. Det ger mig också en möjlighet att utvecklas i livet då, att inte ta några 

genvägar utan måste göra grejer på riktigt. Det är ju ett ständigt jobb, men det är ju så för 

alla, det är ju ett ständigt jobb att lära sig leva eller vad tycker ni?” - Ulf 
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Ulf menar att han hela tiden måste träffa andra människor för att kunna upprätthålla 

integreringen med samhället och med andra individer samt för att kunna behålla sina sociala 

relationer. Han menar att det är viktigt att ha kontakt med andra människor för att kunna hålla 

sig ifrån drogerna. Klara som fortfarande tar droger ibland förklarar att hon helst inte vill vara 

ensam då hon är rädd för att hon ska missbruka sina mediciner: 

 

“Det är svårt att vara ensam. Det är svårt att vara med andra också, men det känns bättre att 

vara med andra” - Klara 

 

Johan säger att hans sociala liv är betydligt annorlunda än innan, han är numera en ”medlem” 

i samhället och är medveten om hans handlingar: 

 

”Jag tror inte det kan bli bättre. Det jag har märkt av i mitt liv nu är att jag kan leva som 

vilken människa som helst i det här landet utan droger och alkohol. Jag kan fixa och göra allt 

som alla andra människor kan. Det har jag studerat och jag kan faktiskt göra det. Men så fort 

jag kommer i kontakt med droger eller alkohol då blir allt destruktivt och allting går åt 

skogen. Man förlorar lägenhet och man förlorar arbete, man skaffar andra sorts vänner. Med 

kommunikationen i samhället fungerar jag utan droger och alkohol som en vanlig människa, 

som vilken medborgare som helst” – Johan  

 

Våra informanter berättar om att den sociala situationen har förändrats på många olika sätt, 

bland annat att de nu lättare kan vistas bland andra människor och kan lättare integrera och 

upprätthålla samhällets olika normer. Samtliga intervjupersoner utom Klara håller på att 

bygga upp sin nya identitet som handlar om att kunna hantera sociala situationer, vilket är en 

förutsättning för att kunna integreras på nytt i samhället. För att kunna besvara våra 

huvudsakliga frågeställningar: Hur kan individer åter bli integrerade i samhället och 

samspela med andra människor efter ett drogmissbruk? Hur går det till i ett antal specifika 

fall? är det viktigt att ha med all information från detta tema om social situation då våra 

informanter först kan bli integrerade när de kommit till insikt om hur deras sociala situation 

ser ut för att sedan kunna förbättra den. Vi tänkte nu gå djupare in på frågor om kriminaliteten 

i förhållande till minskat drogmissbruk. 
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6.2  Berättelser om kriminalitet 

 

Under detta tema kommer vi visa material som handlar om hur kriminaliteten har förändrats 

jämfört med tidigare under drogmissbruket. Anledningen till att vi tar med kriminalitet som 

tema är för att vi anser det vara relevant för vår studie att visa hur integreringen kan förändras 

beroende på om man utövar någon slags brottslighet eller inte. Vi fick ta del av många 

intressanta historier om hur droger kan medföra att kriminaliteten ökar och nedan kommer vi 

presentera hur kriminaliteten sett ut under drogmissbruket och visa hur den kriminella 

situationen ser ut idag. Fyra av våra intervjupersoner har utövat någon slags brottslighet under 

tiden de tog droger, men nu har kriminaliteten minskat kraftigt.  Johan förklarar sin dåvarande 

situation som omringades av kriminaliteten:  

 

”Det leder i längden till att man kommer ut och in i fängelset hela tiden. Jag tröttande på det 

livet och nu sist hamnade jag i ett slagsmål och vara nära på att ta livet av en människa från 

Stockholm. Så det gjorde att man tänkte att det är ju hemskt. Det var den händelsen som 

hände sist och jag fick tre års fängelse och ett jättestort skadestånd” - Johan 

 

Johan förklarar att anledningen till att han blev aggressiv och blev kriminell var för att han 

alltid var påverkad av kokain. Han säger att han aldrig haft något förstånd när han tagit 

droger, utan gjort saker en kväll som han knappt kommer ihåg dagen efter. Ingen av våra 

intervjupersoner utför någon slags brottslighet idag, vilket speciellt Johan tycker är viktigt att 

poängtera. Johan har varit med i ett gäng som fortfarande är kriminella och som fortfarande 

tar droger. Han är väldigt rädd för att dem ska se honom som en “svikare” och att de en dag 

ska knacka på dörren och misshandla honom. Men han låter inte sig påverkas av det gänget 

längre utan säger: 

 

”Jag håller inte på med sån skit längre, jag har verkligen förändrats” 

 

Den som avviker från kriminalitet är Klara, då hennes drogberoende till stor del har bestått av 

mediciner. Hon har aldrig haft ett aggressivt beteende utan istället varit inbunden i sig själv 

och har aldrig varit ute på gatan och köpt droger av någon langare. Christie och Bruun (1985) 

visar att kriminaliteten ökar när man har ett drogmissbruk då dessa personer måste försörja sig 

själva och kunna få in pengar för att kunna köpa droger. Detta resulterar oftast i att dessa 

individer måste stjäla för att överleva. En av intervjupersonerna som försörjde sig på 
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kriminella handlingar var Stefan som sålde droger för att kunna få in pengar. Stefan säger att 

”langandet” gjorde att han fick en stor umgängeskrets och när han sedan skulle sluta använda 

droger var det svåraste att hitta sin nya identitet: 

 

”Det svåraste var inte att sluta med drogerna, det svåraste var att när jag slutade med 

drogerna så fanns jag inte, jag hade ingen identitet. Alla i den här staden känner mig som en 

”sockerbit” som de kan gå till och fråga om det finns droger eller kan köpa alkohol billigt. 

De enda personerna som jag känner är missbrukare som jag umgåtts med. När jag blev 

drogfri växte oron över vem ”fan” är jag, vem ska jag vända mig till, vem ska jag prata med 

och vem ska jag umgås med?” - Stefan 

 

Idag säljer inte Stefan längre droger utan försörjer sig genom att arbeta för att hjälpa andra att 

komma ifrån sitt drogmissbruk. Jonas har varit kriminell i stora delar av sitt liv, han berättar: 

 

”Där vid 20-års ålder började jag bli förvirrad. Jag var inne i en livsstil med kriminalitet och 

vid 21-års ålder började jag sitta inne. Det här var 93 – 94. Sedan såg mitt liv ut så, in och ut 

från fängelset hela tiden. Sen såg det ut så fram till jag var 28 år, så i 7 års tid höll det på” – 

Jonas 

 

Jonas utför idag efter ett drogmissbruk inga kriminella handlingar. För att kunna bli 

interagerad i samhället efter ett drogmissbruk kan det vara viktigt att inte utföra några 

kriminella handlingar. Vi har under denna rubrik tagit upp hur kriminaliteten har förändrats 

från att ha ett drogmissbruk till att bli drogfri. För att kunna besvara våra huvudsakliga 

frågeställningar: Hur kan individer åter bli integrerade i samhället och samspela med andra 

människor efter ett drogmissbruk? Hur går det till i ett antal specifika fall? är det viktigt att 

ha med kriminalitet som tema då integreringen med samhället och andra individer först kan 

ske när brottsligheten uteslutits.  

 

 

Vi tänkte nu gå djupare in på att förklara hur sysselsättningen har förändrats för våra 

intervjupersoner. 
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6.3  Berättelser om den vardagliga sysselsättningen 

 

Här kommer vi dela med oss av material som visar hur de som missbrukat droger sysselsätter 

sig idag. Vi anser det vara viktigt att ha med sysselsättning som tema då integreringen 

möjligen kan förbättras genom att man har en daglig sysselsättning. Det finns inte så många 

skillnader på intervjupersonernas svar på just denna fråga förutom Klaras svar då hon 

fortfarande inte kommit från sitt drogmissbruk. Klara har svårt för att sysselsätta sig själv och 

hon känner inte för att umgås med personer i sin omgivning, då hon inte vill visa sig vara 

svag. De likheter vi kunnat se mellan de övriga intervjuerna är att de drogfria har fått jobb och 

eget boende, vilket har varit svårt för intervjupersonerna att skaffa eller upprätthålla tidigare 

under deras missbruk. Stefan säger att han nu känner sig som en medborgare i samhället, 

vilket han inte känt sig som förut. Han säger: 

 

”Jag arbetar, betalar skatt och är en medborgare i samhället som kan skilja på rätt och fel, 

jag har fått lägenhet med mitt eget namn på”  

 

 Stefan har missbrukat droger sedan han var 14-15 år och är idag 57 år och har aldrig tidigare 

haft en lägenhet som har stått på hans namn, då han aldrig varit behörig till det på grund av 

drogmissbruket. Ulf berättar att han tidigare haft ett hus och familj som han säger sig 

“knarkade bort”, men har nu en ny familj och ett nytt hus som han håller på att renovera. 

Samtliga intervjupersoner förutom Klara säger sig träna några dagar i veckan för att de ska 

känna sig “friska” och hälsosamma, vilket de aldrig gjorde under sitt drogmissbruk.  En av 

intervjupersonerna som speciellt tycker det är viktigt att träna för att kunna känna sig som 

vilken annan människa som helst i samhället är Johan som säger: 

 

”Jag har ju fixat det här arbetet och jobbar här för Våga va. Jag har fixat lägenhet och har 

kontakt med mina barn och tar mitt ansvar. Även fixat körkort och allt det sociala med livet 

som man ska göra, det gör jag nu. Tack vare att jag inte använder droger. Nu går jag med 

normala människor och försöker att inte beblanda mig med dem som håller på med droger.” - 

Johan 

 

“Jag går och tränar flera dagar i veckan, jag spelar innebandy varje onsdag till exempel” - 

Johan 
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Att dessa personer fått ett arbete, tränar och fixat bostad ger positiva konsekvenser enligt våra 

informanter, de säger att det har gjort att dem lättare kan återintegrera sig i samhället och 

känna en samhörighet med andra medborgare. Dem anser därför att arbete och bostad är 

viktiga faktorer för att kunna känna sig delaktiga i dagens samhälle. Våra intervjupersoner 

som kommit ur sitt missbruk och som sökt sig till Våga Va vill arbeta för att hjälpa både sig 

själv och andra att komma ifrån sitt drogmissbruk. Stefan är främst den personen som vill 

bidra till förbättring: 

 

”Jag har nu varit drogfri så länge så nu sätter jag in min fot i deras situation för att kunna så 

ett frö. Jag vet att det finns jättemånga där som knarkar som egentligen vill sluta men inte 

vågar, som jag själv först inte vågade. Att det först måste hända något för att de ska kunna 

sluta. Idag har jag ringt ett par samtal till folk som vill komma till Våga Va men som hellre 

sitter i sin lägenhet, går till kyrkan och fikar på morgonen, eller till nissakanten och sedan 

går de hem igen. Det gäller och våga ta steget.”  - Stefan 

 

”Halmstad kommun har engagerat mig som resursperson i eftervården och det är så stort att 

det inte går att beskriva” - Stefan 

 

Ulf är en annan av våra intervjupersoner som engagerar sig för människor som vill komma 

ifrån sitt missbruk eller för människor som vill veta mer om ämnet. Ulf förklarar att genom 

sina föreläsningar blir han själv en starkare medmänniska i samhället och får lättare för att 

återinteragera sig: 

 

”Jag håller ju på med att föreläsa för massa folk runt om i landet om missbruk, jag har ju 

även startat upp Våga Va” – Ulf 

 

Stefan och Ulf menar att det är viktigt att arbeta med att föra det man vet och varit med om 

vidare för att kunna hjälpa andra att integrera sig i samhället efter ett drogmissbruk. De menar 

att integreringen med andra människor och i samhället är väldigt jobbig och svår för de som 

varit i ett missbruk, då individerna oftast börjar missbruka igen på grund av att integreringen 

är bristfällig. De menar att genom hjälp från de som varit i samma situation kan deras arbete 

bidra till mindre återfall. Ulf menar även att det är viktigt att starta upp ett helt nytt liv och 

han har hittat en fritidssysselsättning som är att resa runt om i världen för att komma bort från 

vardagen och för att ”alltid vakna upp med ett leende på läpparna”. Ulf menar att det är viktigt 
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att göra och hitta det som man själv anser är roligt när man haft ett missbruk för att minimera 

risken att börja med droger igen: 

 

”Och när jag upplever någonting idag så är det på riktigt, jag gör ju inte saker mot min egen 

vilja längre, det gjorde jag ju alltid när jag var full och påtänd. Vakna liksom upp i en säng 

och tänkte vem fan är det som ligger bredvid mig och hur fan hamnade jag här, så jag går ju 

inte och lägger mig nånstans där jag inte vill vakna nu längre.” – Ulf 

 

Vår femte intervjuperson (Jonas) säger att vid 20- års ålder rasade allting för honom. Han 

började ta droger och började festa på andra nivåer än vad han tidigare gjort. Jonas förlorade 

arbete, kontakten med sin familj och allt vad det sociala innebär. Vid 28- års ålder fick han en 

”andlig upplevelse” och blev ”fri”, vilket resulterade i att han började plugga, arbeta och 

skaffade familj: 

 

”Där började ett nytt liv, så där började jag ta tag i mitt liv. Jag började lära mig det som 

man egentligen skulle lära sig när man var ungdom, med att ta ansvar” – Jonas 

 

Nu har vi presenterat material som visar hur våra intervjupersoner sysselsätter sig idag, 

således att de tränar, engagerar sig i olika organisationer, jobbar, reser och så vidare. För att 

kunna besvara våra huvudsakliga frågeställningar; Hur kan individer åter bli integrerade i 

samhället och samspela med andra människor efter ett drogmissbruk? Hur går det till i ett 

antal specifika fall? är det relevant att ha med sysselsättning som tema då de vardagliga 

aktiviteterna kan bidra i processen till att bli återintegrerad. Vi kommer nedan gå djupare in 

på hur de sociala relationerna har sett ut/ser ut för våra intervjupersoner.  

 

6.4  Berättelser om de sociala relationernas betydelse för drogfrihet 

 

Anledningen till att vi har sociala relationer som tema är för att intervjupersonerna anser att 

det är viktigt att ha relationer med andra människor för att kunna bli helt drogfri. Innan 

drogmissbruket hade majoriteten av intervjupersonerna endast kontakt med de personer som 

de tog droger tillsammans med. Samtliga informanter har en familj som de haft kontakt med 

till och från, men från och med att intervjupersonerna slutade ta droger så är kontakten med 

familjen bättre än någonsin. Johan som hade fru och två barn under sitt missbruk säger att han 
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ofta tänkte att han älskade sin familj men att det var drogerna som han inte kunde leva utan. 

Idag har han separerat från sin fru, då han ville starta upp ett helt nytt liv utan henne men har 

bra kontakt med sina två barn: 

“Idag tar jag mitt ansvar och träffar mina barn varje helg” – Johan 

Johan säger sig idag inte umgås med det ”gäng” som han umgicks med under missbruket, han 

säger sig även ständigt försöka få kontakt med sin familj men utan framgångar: 

”Nu går jag med normala människor och försöker att inte beblanda mig med dem som håller 

på med droger.” – Johan  

”Jag försöker att få kontakt med alla i min familj, men dem har fortfarande svårt att tro på 

mig förutom min mamma, som verkligen tror på mig. Men dem andra anser mig som det 

dåliga ”skräpet” som jag har varit.” – Johan  

 

Klara är en av informanterna som aldrig haft en bra kontakt med sin familj då hennes 

föräldrar själva har alkoholmissbruk. Klara känner själv att hon inte kan umgås med hennes 

föräldrar då hon är rädd för att hon ska fortsätta med drogerna. Klara säger även i intervjun att 

hon har svårt för att umgås med människor för att hon inte vill att andra ska se hur hon 

egentligen mår: 

“Jag har ju en del vänner och så, mest gamla vänner från skoltiden som jag umgås med. Men 

när jag är såhär som jag är nu så drar jag ju mig undan från folk, man vill liksom inte” - 

Klara 

En av informanterna som anser det vara otroligt viktigt med vänner och familj runt omkring 

sig för att kunna integrera sig i samhället är Ulf. Han säger att det är andra människor som har 

hjälpt honom att komma ur sitt missbruk för femton år sedan och att det är andra människor 

som gör att han håller sig drogfri än idag: 

”Jag har en bra relation med min familj. Jättebra, den är ärlig. Den är uppriktig, alltså mina 

barn jag fick ju en ny chans att bli den pappa jag ville vara. Vi har en väldigt, väldigt bra 

relation skulle jag vilja säga, som hela tiden blir bättre. Det handlar ju om att bygga den.” – 

Ulf 
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Ulf menar även att det är svårt för honom att veta hur han ska vara som en förälder till sina 

barn, men försöker ständigt upprätthålla kontakten med dem och försöker få dem att se att han 

kan vara en bra förebild: 

”Jag menar jag har aldrig haft några förebilder om hur det är att vara en förälder, så jag har 

ju fått lära mig det nu och det är ju svårt. Jag menar min 15 åriga dotter sitter inlåst på 

institutionen för att hon väljer att bli destruktiv och hon har inte sett mig drogad eller nånting 

och då får jag försöka lära om och göra på ett annat sätt än mina föräldrar. Så att ja, folk 

litar på mig, jag litar på mig själv.” – Ulf 

Stefan som nästan aldrig haft kontakt med sin familj eller sina barn säger att han idag har fått 

kontakt med sin äldsta dotter.  Han har även fått kontakt med sin övriga familj som han inte 

haft kommunikation med på många, många år och säger sig vara lyckligare än någonsin: 

”Under tiden som jag varit drogfri så har jag fått kontakt med min äldsta dotter, den kan 

kanske inte bli riktigt bra men vi umgås varje vecka och flera gånger i veckan. Jag har även 

numera kontakt med min före detta och min syster och hennes familj, vilket jag är mest glad 

över. Vi var väldigt tighta när vi var små, sedan har vi varit ifrån varandra i stort sett i 30 

år.” – Stefan 

Samtliga intervjupersoner utom Klara som är i en annan fas i livet anser det vara en otrolig 

lättnad att få en ny chans att starta upp sina liv och en ny chans att få vara delaktiga i sina 

familjers liv. Att de fått ett nytt tillfälle att lära känna sin familj har gjort att de vill fortsätta 

hålla sig drogfria och detta har även bidragit till att de lättare kunnat interagera sig i samhället 

efter sitt drogmissbruk. Jonas är en av de personer som startat upp en ny umgängeskrets efter 

sitt missbruk: 

”Dem är ju ändrade från när jag levde i ett aktivt drogmissbruk. Även fast jag fått återfall har 

jag inte gått tillbaka till det livet och det umgänget, det har inte varit samma tänkande. Jag 

har mycket vänner som är drogfria och jag har mycket vänner inom det kristna. Min familj 

känner mig mer” – Jonas 

 

Jonas har fyra barn, varav en av dem är 19 år och han säger sig ha missat stora delar av 

hennes liv, men han försöker nu förbättra relationen med sin dotter: 
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”Sen har jag en 19-årig dotter här i Halmstad. Klart jag ville vara med henne när hon var 

liten, men det blev inte så. Men jag kunde inte ha det ansvaret då, hon föddes när jag var 21 

år. Hon fick uppleva det här att jag försvann ur hennes liv.  Det är inte samma relation som 

jag har med mina andra barn, eftersom att jag inte har uppfostrat henne. Vi kan bygga upp en 

relation eftersom jag är hennes pappa. Det är bara att acceptera det, det är så det har sett ut. 

Vi har pratat och vi tar det där ifrån vi är idag. Jag lever idag med de andra barnens 

mamma” - Jonas 

 

Vi har nu tagit upp hur de sociala relationerna har hjälpt informanterna att bli integrerade i 

samhället efter sitt drogmissbruk, således att familjerna valt att ta upp kontakten med våra 

intervjupersoner igen och gett dem en ny chans att leva sina liv. För att kunna besvara våra 

huvudsakliga frågeställningar: Hur kan individer åter bli integrerade i samhället och 

samspela med andra människor efter ett drogmissbruk? Hur går det till i ett antal specifika 

fall? är det viktigt att ha med sociala relationer som tema då dessa kan bidra till att våra 

intervjupersoner får stöd i processen till att bli återintegrerade i samhället. Vi tänker nu gå 

djupare in på att analysera och tolka det material vi fått fram med hjälp av tidigare forskning 

och sociologiska teorier.  
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7. Analys av några före detta missbrukares integration i samhället 

 
I detta avsnitt kommer vi att analysera det material vi fått fram genom tidigare forskning, 

teorier och livsberättelseintervjuer. Här kommer empiri och teori ”mötas” och speglas i 

tidigare forskning. 

 

7.1  Integrering med hänsyn till före detta drogmissbrukares sociala situation 

 

Tidigare forskning visar på att den sociala situationen blir bättre för personer som slutat med 

drogmissbruk (Shumway, Bradshaw, Harris, Baker, 2013). Kim Etherington (2006) skriver att 

det är viktigt att ha stöd från vänner och familj när det gäller att bli drogfri. Självkänslan hos 

den som varit beroende av droger har förbättrats och de drogfria vågar samspela med 

omvärlden på ett helt nytt sätt. Den sociala situationen kan således påverkas positivt men även 

negativt då de kan ha fått sjukdomar som Hepatit och AIDS. Dessa sjukdomar kan inverka på 

de före detta missbrukarnas sociala liv, då det blir konsekvenser som innebär exempelvis 

rehabilitering och medicinering (Webster, Leukefeld, Tindall, Hiller, Garrity och Narevic 

2005).  

 

Resultatet av våra intervjuer visar att de drogfria vi har intervjuat har fått en starkt förändrad 

livssituation då de inte längre är rädda för att vistas bland andra människor i samhället. De 

försöker aktivt skapa sig en ny identitet och känner sig numera inte uttittade på samma sätt 

som förut utan känner sig snarare som samhällsmedborgare, det vill säga de känner sig 

integrerade. 

 

När vi analyserar berättelserna om hur det sociala livet har förändrats menar vi att det handlar 

om respektabilitet. Skeggs (1999) menar att individer i samhället ständigt försöker bli 

respektabla på ett eller annat sätt. Strävan efter respektabilitet innebär att man strävar efter att 

anpassa sig till den grupp man vill tillhöra och dess normer. Under missbrukstiden menar vi 

att de som varit aktiva med att ta droger försökte bli respektabla genom att ta droger och på så 

sätt följa den gruppens riktlinjer i form av grupptryck. När de sedan vill sluta med droger 

försöker de bli respektabla och etablerade inför andra människor i samhället. De visar 

förbättrat självförtroende och självkänsla som till stor del kan bero på att de numera känner 

35 
 



sig respektabla och accepterade/etablerade. I våra informanters berättelser framgår att även 

självkänslan kan öka på grund av stöd från familj och vänner, vilket i allmänhet gör det lättare 

för individer att bygga upp en ny identitet. Individer försöker möjligtvis också bli respektabla 

för sig själva och det kan vara en bidragande faktor till att självkänslan ökar. Vi menar att de 

som slutar missbruka droger går från att vara en respektabel outsider i ”outsidergruppen” till 

att bli en respektabel etablerad medborgare i samhället och detta medför i de flesta fall att de 

även blir respektabla i familjens ögon. 

 

Vi kan se vissa samband mellan de två teorier vi valt. För att kunna bli respektabel måste 

individen möjligen först bli etablerad och för att kunna bli etablerad måste individen möjligen 

bli respektabel. Före detta drogmissbrukare känner sig som outsiders i samhället under 

missbruket men som etablerade i den grupp de tillhörde då. De känner sig nu snarare som 

etablerade individer i samhället och som outsiders i grupper som missbrukar droger. Att de 

inte längre känner sig ”uttittade” av andra medborgare i samhället kan bero på att de blivit 

mer etablerade individer både för sig själv men även i andras ögon. De betonar att de inte gör 

något ”olagligt” och därför känner de sig alltmer som en accepterad medlem i samhället. I 

början av sitt drogfria liv kan det dock finnas svårigheter med att bli etablerad, och 

intervjupersonerna berättar att de haft svårt för att integreras på nytt med andra medborgare i 

samhället. De som missbrukat droger har tidigare umgåtts i kretsar där droger varit den 

huvudsakliga sysselsättningen. När de sedan ska försöka bli drogfria och återintegrerade i 

samhället kan det vara svårt att vistas i en miljö som de inte känner igen sig i.  

 

Klara är den intervjuperson som vi kan se som en outsider gentemot de andra personerna som 

vi intervjuat. Hon känner sig själv inte som en integrerad medborgare i samhället, vilket gör 

att vägen till att bli etablerad kan kännas som lång. För att före detta drogmissbrukare ska 

kunna återintegreras i samhället efter ett drogmissbruk är det viktigt att de får en bättre 

självkänsla och bättre självförtroende då det enligt tidigare forskning samt 

livsberättelseintervjuer visar att det är en förutsättning för drogfrihet. Vägen till att 

återintegreras i det etablerade samhället kan bli långvarig om inte dessa faktorer förändras till 

det bättre.Nu tänker vi gå närmre in på hur kriminaliteten kan förklaras och förstås utifrån 

tidigare forskning, teorier och de intervjuer vi genomfört.  
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7.2  Integrering med hänsyn till före detta drogmissbrukares kriminella liv  

 

Tidigare forskning visar att kriminaliteten minskar efter drogmissbruk då de före detta 

missbrukarna får möjlighet att försörja sig på andra sätt än att stjäla eller sälja droger. Foster 

(2000) skriver att de brott som begås under missbrukstiden främst är drogrelaterade, vilket 

betyder att mindre brott görs utan påverkan av droger.  

 

I livsberättelserna framgår att efter ett avslutat drogmissbruk minskar kriminaliteten. En 

nödvändig betingelse för att bli integrerad på nytt i samhället är att inte utföra några 

kriminella handlingar. Som drogfri är det lättare att anpassa sig till omgivningen på ett helt 

annat sätt än tidigare och strävan att bli respektabel är en del av vägen att bli laglydig. 

Respektabiliteten är starkt knuten till social tillhörighet menar vi. Samtliga av våra 

informanter har begått brott tidigare under missbruket och det är en process för dessa 

individer att bygga upp respektabiliteten för sig själva, med tanke på vetskapen vad de gjort 

tidigare. Att bygga upp respektabiliteten framstår som en viktig del i denna process då det 

tycks vara svårt för andra människor att respektera dem om de inte respekterar sig själva.  

 

Konsekvenserna av att ha levt ett kriminellt liv under missbrukstiden kan liknas med 

industriorten Winston Parva. Före detta drogmissbrukare anses vara i zon 3, som innebär att 

befolkningen till stor del är låginkomsttagare och de anses vara outsiders gentemot invånarna 

i de övriga zonerna. Zon 1 och 2 vill inte på något sätt beblanda sig med individerna i zon 3 

och om invånarna i zon 1 eller 2 har släkt i zon 3 har de svårt för att acceptera och erkänna 

detta inför andra individer i zonerna. Före detta drogmissbrukares väg till drogfrihet kan 

liknas vid en väg att ta sig från zon 3 till zon 1 eller 2 då de har svårt för att bli accepterade i 

samhället på grund av deras bakgrund. Invånarna i zon 1 eller 2 kommer alltid ha fördomar 

om befolkningen i 3 till de bevisar att de kan förbättras och därmed bli etablerade individer. 

Före detta drogmissbrukare som begått brott tidigare måste därmed arbeta sig uppåt för att 

kunna nå den integrerade och etablerade världen.  

 

Klara är den enda av våra informanter som inte begått några kriminella handlingar under sin 

missbrukstid. Detta säger oss att ett drogberoende inte alltid behöver innebära kriminalitet. 

Före detta drogmissbrukare får lättare att undvika konsekvenser efter sitt drogmissbruk om de 
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inte begår några brott, medan de individer som har ett fängelseregister får det svårare att 

skaffa sig en lägenhet eller jobb och därför bli återintegrerade i samhället. Före detta 

drogmissbrukare som inte begått några kriminella handlingar har det lättare för att bli 

accepterade i samhället. Som tidigare forskning visar har drogmissbrukare lättare för att 

skaffa sig en lägenhet eller jobb efter missbruket, dock har vi fått intrycket att det är svårare 

för de som begått kriminella handlingar att återintegreras i samhället.  

 

För att före detta drogmissbrukare ska kunna återintegreras i det etablerade samhället är det en 

förutsättning att inte ha begått några kriminella handlingar under missbrukstiden då detta kan 

förlänga processen mot drogfrihet. Som tidigare forskning och våra livsberättelseintervjuer 

visar är det en kamp att ta sig från zon 3 till zon 1 eller 2, då det finns en mängd faktorer som 

spelar in. Att inte utföra kriminella handlingar är en av dem faktorerna.  

 

Vi kommer nu gå närmre in på hur den vardagliga sysselsättningen kan påverkas efter 

drogmissbruket. 

 

 

7.3  Integrering med hänsyn till före detta drogmissbrukares sysselsättningar 

 

Ordet sysselsättning kan ha många olika betydelser och innebära olika saker för olika 

personer. Det vi menar med den vardagliga sysselsättningen är om våra informanter har fått 

jobb, om de utför några fysiska aktiviteter och hur de i allmänhet samspelar med samhället. 

Kolfjord (2003) förklarar att de som missbrukat droger oftast skaffar sig en lägenhet när de 

slutat ta droger, vilket kan bero på att de fått ett lagligt arbete. Resultatet från våra intervjuer 

visar att de informanter som nu har arbete har en bostad som de själva har kontrakt på. Tre av 

våra fem informanter arbetar numera för att hjälpa andra som är i samma situation som de 

själva tidigare har varit i. Två av informanterna har börjat träna på sin fritid och har således en 

hobby som de trivs med.  

 

Före detta drogmissbrukare strävar efter att bli integrerade och leva efter samhällets normer 

och de vill bli respektabla som etablerade individer. De tränar, jobbar och reser således för att 

kunna vara som vilken ”Svensson” som helst. För att passa in i vårt samhälle krävs det att inte 

sticka ut alltför mycket från mängden, vilket man som individ inte gör om man sysselsätter 
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sig med dessa ”vanliga” aktiviteter. Genom dessa aktiviteter känner de sig mer respektabla i 

samhället, vilket gör att även andra i samhället ser dem som ”vanliga” integrerade individer. 

Att ha en bostad och inte behöva bo på gatan menar vi är en nödvändighet för integration. 

 

Vi kan även förstå före detta drogmissbrukares vardagssysselsättningar med hjälp av Elias 

begrepp: Etablerade och outsiders. Som missbrukare sysselsätter de sig med helt annorlunda 

aktiviteter, sådana som går emot samhällets normer. Efter drogmissbruk blir de etablerade i 

andras ögon, de utför vardagssysslor och lever ett ”normalt” liv. Den informant som inte utför 

några ”vanliga” aktiviteter är Klara som fortfarande lever kvar i sitt tablettmissbruk. Individer 

som inte blivit drogfria blir lättare outsiders i samhället då de undviker att sysselsätta sig och 

umgås med personer i sin omgivning. Detta kan vara en svårighet för dessa individer, då de 

får det svårare att integreras i samhället. Att bli drogfri är därför en förutsättning för att kunna 

bli en etablerad individ. 

 

 Nu kommer vi gå närmre in på hur de sociala relationerna har förändrats efter drogmissbruk. 

 

 

7.4  Integrering med hänsyn till före detta drogmissbrukares sociala relationer 

 

Kolfjord (2003) skriver att drogmissbrukare har svårt för att inleda en ny relation med andra 

människor och om detta skulle vara fallet så har de svårt för att bevara denna relation. 

Forskning visar även att drogmissbrukare har dålig kontakt med sin familj. De har svårt för att 

känna tillhörighet. Efter drogmissbruket kan denna situation förändras. Shumway, Bradshaw, 

Harris och Baker (2013) skriver i sin artikel att den som missbrukat droger får bättre kontakt 

med sin familj. Efter ett avslutat drogmissbruk har dessa individer även lättare för att bevara 

och upprätthålla relationer med andra människor än familjen.  

 

Även våra informanter berättade att de tidigare hade dålig kontakt med familjemedlemmarna 

men att de numera kommunicerar med sin familj på ett helt annat sätt än förut. De sociala 

relationerna visade sig ha blivit bättre, men en av våra intervjupersoner säger sig ständigt 

försöka upprätthålla och förbättra relationen med sin dotter, då han aldrig tidigare har ”funnits 

för henne”. Teorin om respektabilitet kan användas när det gäller relationen mellan far och 

dotter i detta fall.  Vi anser att intervjupersonen försöker bli respektabel i dotterns ögon och en 
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bra förebild. Vår informant berättade att han haft dåligt samvete över att aldrig ha ställt upp 

tidigare men genom att han finns där nu för henne som pappa blir han mer respektabel i sin 

dotters ögon. 

 

Den informant som inte fått bättre kontakt med sin familj eller vänner är Klara som 

fortfarande är drogberoende. Klaras föräldrar är själva missbrukare vilket har påverkat 

familjens relation i dysfunktionell riktning. Att före detta drogmissbrukare har en sådan slags 

bakgrund kan medföra att de får svårt för att umgås med vänner då de kan känna skam och de  

undviker då att tala om sitt missbruk. Shumway, Bradshaw, Harris och Baker (2013) förklarar 

att kontakten med familj och vänner är en viktig del för att kunna bli drogfri och för att 

minska risken att få ett återfall. Det kan vara svårt för före detta drogmissbrukare att ta sig ur 

sitt drogmissbruk utan stöd från familj och vänner och detta kan vara ett hinder på vägen att 

bli drogfri.  

 

Samtliga intervjupersoner utom Klara har haft ett ”gäng” som de umgåtts med under 

missbrukstiden och samtliga har sagt upp kontakten med detta ”gäng”. De som börjar 

missbruka droger har ofta vänner som missbrukar, det är detta de har gemensamt, vilket gör 

det svårt att sluta med denna ovana. Klara har en fördel i avseendet att undgå att säga upp 

kontakten med ett ”missbrukargäng”, då hon inte varit medlem i en sådan grupp. De övriga 

informanterna poängterade att det jobbigaste på vägen mot drogfrihet var att sluta umgås med 

sina ”missbrukarkompisar” och skapa ett nytt umgänge. Att kunna skapa detta nya umgänge 

är en förutsättning för att fortsätta att utveckla ett liv som drogfri enligt våra informanter.  

 

Vi har här analyserat hur före detta drogmissbrukare kan bli återintegrerade och etablerade i 

samhället genom att bli respektabla i nära relationer och genom sociala relationer. 

Informanterna har människor runt omkring sig som stöttar dem i deras process att kunna bli 

återintegrerade i samhället, vilket är en förutsättning. Det finns många viktiga faktorer i 

processen att bli drogfri, det handlar om att kunna hantera sociala situationer, att inte utföra 

några kriminella handlingar, förändra sina vardagssysselsättningar och upprätthålla sina 

sociala relationer.  

 

 Härefter kommer vi nu gå in på slutsatser och besvara vår huvudsakliga frågeställning med 

hjälp av den empiri vi fått fram och med hjälp av vår analys. 
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8.  Slutsatser 
 

Hur kan individer åter bli integrerade i samhället och samspela med andra människor efter 

ett drogmissbruk? Hur går det till i ett antal specifika fall?  

 

Denna studie som bygger på fem före detta drogmissbrukares berättelser visar hur före detta 

drogmissbrukare kan återintegreras i samhället idag. Vi har presenterat materialet utifrån 

teman som; social situation, kriminalitet, sysselsättning och sociala relationer.  

 

Vår undersökning visar att den sociala situationen har förändrats markant sedan 

drogmissbruket hos våra informanter förutom Klara. Från att de inte haft bostad och jobb till 

att de nu är engagerade i frågor som rör drogmissbruk och interaktion. Informanterna som 

slutat ta droger står idag på kontraktet på sina egna bostäder, vilket har varit mycket svårt 

innan. Med hjälp av bostad, jobb och engagemang har de fått lättare att återintegreras i 

samhället. Vi drar slutsatsen utifrån deras egna berättelser att de före detta drogmissbrukarna 

idag har bättre självkänsla än någonsin, vilket också har varit en fördel för integreringen. Att 

dessa personer fått bättre självkänsla gör att andra individer uppfattar dem som mer etablerade 

i samhället. De blir betraktade som respektabla medborgare.  

 

Precis som tidigare forskning visar vårt resultat att kriminaliteten minskar efter drogmissbruk. 

Ett led i återintegreringen är att inte utföra några kriminella handlingar. Våra intervjupersoner 

har gått från ett kriminellt liv där vardagen omfattades av stölder och misshandel till att 

försörja sig själv genom jobb och inte genom kriminella handlingar. Det är en ständig process 

för de individer som begått kriminella handlingar under missbrukstiden då de måste arbeta sig 

uppåt från zon 3 till zon 1 eller 2. Denna väg kan vara långvarig och det krävs mycket av den 

enskilde invididen att klättra sig upp för denna stege.  

 

Före detta drogmissbrukares vardagliga sysselsättningar förändras i stor utsträckning efter ett 

missbruk. Från att hela dagens aktiviteter har gällt droger och att skaffa pengar till droger till 

att sysselsätta sig som en ”vanlig” individ i samhället, att träna, resa, engagera sig i 

organisationer, gå ut och dansa och så vidare har varit en lång process. Efter ett avslutat 
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missbruk kan de lättare känna sig integrerade och som respektabla medborgare. De anpassar 

sig mer efter samhällets normer och värderingar än vad de tidigare gjort. De kan således ha en 

gemensam hobby med en person med en annan bakgrund, vilket tidigare inte varit ett 

alternativ.  

 

De sociala relationerna efter drogmissbrukets upphörande innebär att kontakten med familjen 

blir betydligt bättre än tidigare. I berättelserna sägs att det är viktigt att ha en familj som 

stöttar när det gäller att bli drogfri och när man ska försöka återintegrera sig i samhället. 

Under den processen är det viktigt att inte umgås med människor som tar droger, då det kan 

bidra till återfall.  

 

Vi har även diskuterat kring identitetsskapande i vår forskningsstudie. Det hade varit 

intressant att se om hela en individs identitet kan förändras efter ett avslutat drogmissbruk, 

detta ligger dock utanför denna uppsats syfte. Något som vi är intresserade av att forska 

vidare kring är begreppet; självrespektabilitet som vi menar betyder att man i första hand 

måste respektera sig själv för att sedan kunna bli respektabel inför andra i samhället. Det finns 

många olika sätt att kunna bli integrerad i samhället efter ett drogmissbruk. Alla 

drogmissbrukare har olika bakgrunder och olika värderingar i livet, det är därför viktigt att de 

tillåts återintegrera sig i sin egen takt och med hjälp av sina egna metoder. Slutsatsen vi drar 

är att bli respektabel och etablerad i samhället är en ständig process för dem som levt i ett 

missbruk, men det är som våra informanter berättar om, fullt möjligt. Dock är Klara än så 

länge inte så långt i processen mot drogfrihet och återintegrering som de andra vi har träffat. 

Organisationen Våga Va har varit en hjälpande hand på vägen mot drogfrihet och skapandet 

av ett nytt socialt drogfritt sammanhang.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
1. Vill du berätta om dig själv och om hur ditt liv har sett ut? 

2. Vad var det svåraste med att sluta med drogerna?  

3. Kan du berätta om tiden när du försökte sluta att använda droger?  

4. På vilka sätt har du fått hjälp för att kunna sluta med drogerna? 

5. Hur ser dina sociala relationer ut nu?  

6. Hur integreras du i samhället idag? 

7. Vilken relation har du med familjen numera? 

8. Hur går det för dig att leva utan droger idag? 

9. Vilket är det bästa råd du kan ge till personer som vill sluta med droger och kunna bli 

återintegrerade i samhället? 
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