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Förord 

 

Mitt intresse för återhämtningsprocesser hos tonåringar väcktes efter flera års arbete med 

institutionsplacerande ungdomar. Jag funderade ofta kring vad det är som gör att personen beslutar sig 

för att sluta med droger och vilka faktorer som är betydelsefulla. Det har varit ett spännande arbete att 

få sätta sig in i de unga vuxnas tankar kring sin återhämtning från droger. Lite svar har jag fått, men 

mycket är fortfarande så komplicerat i återhämtningsprocessen att det är svårt att sätta fingret på alla 

de saker som spelar in.  

  

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till de fem unga vuxna som så öppet har delat med sig av sina 

erfarenheter och kunskap. Tack för att jag fått tagit del av era barndomsupplevelser, tankar och 

reflektioner. Ett stort tack till min handledare Elisabet Svedberg som på ett mycket bra sätt gett mig 

stöd och vägledning i mitt uppsatsskrivande.    

 

 

 

”Barn behöver möta människor som kan ge dem en trygg grund, för att utveckla tillit, självständighet 

och initiativkraft.  

Ur deras seger över sina motgångar spirar ett nytt hopp 

Som vi alla kan föra vidare- hemma, på lekplatsen och i samhället” 

Citat ur Werner, Emmy& Smith, Ruth (2003) Att växa mot alla odds 
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Sammanfattning     

 
Ungdomar som missbrukar droger löper stor risk att i vuxen ålder fara illa. Om man kan hitta de 

betydelsefulla faktorer som får vissa tonåringar att sluta missbruka, kan man också undvika att de 

utvecklas ogynnsamt. Syftet med studien är att undersöka unga vuxnas reflektion om vilka faktorer 

som varit betydelsefulla, och bidragit till att de slutat med droger. Syftet är även att titta på de faktorer 

som håller dem drogfria idag. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer som gjorts med fem unga 

vuxna som idag är mellan 19- 29 år som alla har missbrukat droger i tonåren. De jag intervjuat är tre 

tjejer och två killar. Dessa fem unga vuxna har varit drogfria mellan två till sex år. Intervjupersonerna 

har idag slutat med droger och de berättar om sin bakgrund och vägen ut ur missbruket. Som teoretisk 

utgångspunkt har jag valt Aaron Antonovsky salutogena teori om faktorer som bibehåller hälsa och 

friskhet, trots motgångar i livet. Antonovskys KASAM begrepp betyder känsla av sammanhang och 

består av tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa kan vara positiva 

resurser som finns inombords eller i den yttre omgivningen. I studien har jag använt mig av en 

abduktiv forskningsansats och valt att titta på Antonovskys salutogena teori om de generella 

motståndsresurserna, som han ser som byggstenar i hur vi hanterar motgångar i livet. Enligt viss 

forskning tyder det på att faktorer som sociala nätverk, bra självförtroende och självkänsla, social 

kompetens och en bra förmåga att ta in kunskap kan verka som skyddsfaktorer. Mitt resultat i 

uppsatsen pekar på att många av intervjupersonerna har haft dessa inre egenskaper. Nästan alla talar 

även om betydelsefulla relationer, och att de träffat någon människa som i rätt ögonblick sett dem och 

lyssnat på dem. Detta har inneburit att de i nära relationerna har hittat en mening med att sluta med 

drogerna. Detta avstånd från narkotikan har gett dem möjlighet att reflekterat över sitt liv, gett dem en 

större begriplighet och ett bättre sätt att hantera sitt liv på. Intervjupersonerna som varit placerade på 

institution beskriver att relationen med personalen var betydelsefull och att de inte ville svika 

förtroendet, som en betydelsefull faktor till att inte ta droger. En annan betydelsefull faktor som 

nämndes var att vissa fått allvarliga konsekvenser av sitt missbruk, exempelvis sjukdom. De faktorer 

som håller intervjupersonerna drogfria idag är, nya vänner och partners, sina barn, utbildningen eller 

arbetet, som man inte är beredd att förlora på grund av drogerna. Många av intervjupersonerna 

kommer ifrån en mycket utsatt miljö i barndomen och deras berättelser tyder på att de haft vuxna 

omkring sig som inte sett dem och deras väg mot missbruket, eller sett men valt att inte agera. Vissa 

kände sig besvikna över detta. Slutsatserna jag drar från min studie är att barn vid olika tidpunkter i 

livet är mer benägna att lyssna och ta in saker från andra människor. En annan slutsats är även att inre 

egenskaper som förmåga att vara social, känslomässig stabilitet och förmåga att väcka positivt gensvar 

i sin omgivning är viktiga faktorer för att hitta en stödjande relation. Den stödjande relationen är i sin 

tur den primära motivationskällan för att vilja sluta med droger.  
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1. Bakgrund 
Trots att Sverige har en restriktiv narkotikapolitik så har missbruket bland ungdomar ökat sedan början 

av 1990-talet (CAN, Drogutvecklingen i Sverige 2007). Ungdomar som missbrukar droger löper stor 

risk att i vuxen ålder bli kriminella, använda våld eller skada sig på andra sätt. De löper även stor risk 

för tidig död och psykiatrisk sjuklighet (Socialstyrelsen, Social rapport 2006). De som lyckas bryta 

den onda cirkeln kan i vuxen ålder ha nära relationer och leva bra liv. Om man hittar de betydelsefulla 

faktorer som får vissa tonåringar att sluta missbruka, kan vi kanske hjälpa fler ungdomar att sluta med 

narkotika. På så sätt kan vi undvika att de utvecklas ogynnsamt. Enligt viss forskning som gjorts tyder 

det på att vändpunktsfaktorer handlar om att personen har starka sociala nätverk som kan ge 

emotionellt stöd (Berglund, 2000:103). Andra forskare har hittat egenskaper som kan verka skyddande 

för personen, exempelvis bra självförtroende och självkänsla, social kompetens och ett bra sätt att 

hantera motgångar (Andershed, 2005:195). I forskning kring ungdomar som slutat missbruka, berättar 

flera ungdomar i efterhand om en betydande person som i ett avgörande läge har lyssnat och förstått 

(Berglund, 2000:261). Återhämtningsprocessen från drogmissbruket kommer att belysas utifrån Aaron 

Antonovskys Salutogena teori. Antonovsky började titta på faktorer som bibehåller hälsa och friskhet, 

trots motgångar i livet. Han menade, att istället för att koncentrerar sig på problemet så fokuserar vi på 

det som håller människor friska. Antonovskys KASAM begrepp betyder känsla av sammanhang och 

består av tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa kan vara positiva 

resurser som finns inombords eller i den yttre omgivningen. De tre begreppen handlar om människans 

förmåga att i interaktion med andra utveckla sin förståelse, att ha tillräckliga resurser att möta olika 

situationer i livet, samt ha förmågan att känna att livet är viktigt och meningsfullt (Antonovsky, 2007: 

42-46). Antonovskys teori om stärkande individuella faktorer, har stora likheter med annan forskning 

när det gäller positiva faktorer för återhämtning. Dessa är bland annat positiv självbild, bra social 

förmåga och god intellektuell kapacitet (Andershed, 2005:194). Antonovskys begrepp om generella 

motståndsresurser rör också betydelsen av att ha socialt och emotionellt stöd från sin omgivning för att 

ha ett starkt KASAM (Berglund, 2000:103). Det salutogena perspektivet handlar om förmågan att 

motstå negativa influenser från sin miljö och istället hitta sina resurser och möjligheter att hantera 

tillvaron (Berglund, 2000:125). Enligt Antonovsky ska vi stötta ungdomarna i deras försök att finna 

mening och möjligheter i en verklighet som är begriplig ur deras egen synvinkel (Gjaerum, Groholt, 

Sommerschild. 1999:138). 
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2. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka unga vuxnas reflektion om vilka faktorer som varit betydelsefulla, 

och bidragit till att de slutat med droger. Syftet med studien är även att undersöka vilka faktorer som 

idag håller intervjupersonerna drogfria. För att få fram informanternas uppfattning om detta har jag 

använt mig av följande frågeställningar; 

 

* Kan du urskilja några yttre faktorer som fått dig att sluta med droger?  

 

* Kan du urskilja några yttre faktorer som fått dig att sluta med droger? 

 

* Vilka faktorer anser du har varit de mest avgörande för att du skulle sluta ta droger? 

 

* Vilka faktorer håller dig drogfri idag? 
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 3. Metod 

3.1 Forskningsansats: abduktion 
Det finns olika sätt att relatera teori och verklighet till varandra. Abduktion är en kombination av både 

ett induktivt och ett deduktivt arbetssätt. Fördelen med detta arbetssätt är att det inte låser mig vid ett 

synsätt, utan att jag kan kombinera tidigare förförståelse och utgå från en teori, men ändå vara öppen 

för eventuella nya perspektiv som kan komma fram under intervjuerna (Patel & Davidsson, 2003:24). 

Jag vill med min studie utgå från en teori och har valt Antonovskys salutogena teori om friskfaktorer. 

Jag har ställt frågor utifrån hans teori och fokuserat på faktorer som fått de unga vuxna att sluta med 

droger, trots motgångar och svårigheter i livet. Jag vill med detta arbetssätt ändå vara öppen för 

informanternas egen syn på sin återhämtning från droger.  

 

3.2 Kvalitativa intervjuer och materialinsamling 

Jag har i mitt arbete intervjuat fem unga vuxna som alla missbrukat droger och som lyckats ta sig ur 

missbruket. Tre av intervjupersonerna har i tonåren varit placerade på ett HVB-hem och två personer 

har själva sökt sig till olika frivilligorganisationer för att få hjälp.  

 

  De fem intervjuerna genomfördes enskilt med intervjupersonerna på olika platser runt om i Sverige.  

Alla intervjuer spelades in på band och var cirka en timme lång. Personerna är mellan 19- 29 år och 

har alla varit missbrukare av droger i tonåren. De jag intervjuat är tre tjejer och två killar. Dessa fem 

unga vuxna har varit drogfria mellan två till sex år. Tre av intervjupersonerna har varit på 

behandlingshemmet Värmlandskollektivet under cirka ett till två år. En person av dessa har ytterligare 

missbruksbehandling efteråt. En intervjuperson uppsökte själv möten som anordnades av Anonyma 

Narkomaner, och den sista intervjupersonen har inte genomgått traditionell behandling alls.   

Jag skickade ut informationsbrevet till intervjupersonerna cirka två veckor innan intervjun skulle äga 

rum. Jag skickade även med intervjufrågorna så att informanterna skulle få en chans att i lugn och ro 

titta igenom frågorna innan om de skulle vilja förbereda sig. Kvalitativa forskningsintervjuers syfte är 

att förstå de intervjuades egen livsvärld ur dennes perspektiv (Kvale,1997:32). För att förstå de unga 

vuxna och deras syn på sin vändpunktsprocess när de slutat missbruka, så ställde jag frågor om 

”specifika situationer och handlingsförlopp ur den intervjuades värld” (Kvale, 1997:32). Jag gjorde 

halvstrukturerade intervjuer och fokuserade på teman i intervjuguiden som jag utformat innan 

intervjuerna. När jag använder mig av halvstrukturerade intervjuer så ger det mig möjlighet att följa 

upp det som informanterna säger, utan att behöva låsa mig vid min intervjuguide. Detta sätt gör det 

lättare att skapa kontakt och hitta en mellanmänsklig relation (Kvale 1997:117). Forskningsintervjun 

definieras som ”ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen förvandlas till 



 9 

texter som ska tolkas” (Kvale 1997:49). I presentationen av informanterna skriver jag om deras 

bakgrund och uppväxt. Dessa livsberättelser skrevs ner som en form av berättelse över tid då jag 

ställer frågor om både uppväxt och nuvarande livssituation. Detta kallas för Narrativ strukturering. En 

narrativ strukturering försöker skapa en sammanhängande historia av många händelser som 

rapporterats i intervjun (Kvale,1997:174). Därefter har jag valt att låta informanterna läsa igenom min 

tolkning av deras livsberättelser, för att på så sätt försöka få fram eventuella feltolkningar jag gjort. 

Resultatet har analyserats enligt meningskoncentrering, det vill säga att jag formulerat meningarna 

mer koncist (Kvale,1997:174). Kategorierna i analysen har till stor del varit samma utgångspunkter 

som i intervjuguiden. Analysen av resultatet görs dels utifrån Antonovskys salutogena teori om 

KASAM och generella motståndsresurser, resultatet sammankopplas även med tidigare forskning som 

gjorts om återhämtning från missbruk och stärkande friskfaktorer.  

 

3.3 Hermeneutisk tolkning 
När man gör en kvalitativ intervju som sedan ska tolkas hermeneutiskt är det viktigt att vara 

uppmärksam på vad informanten verkligen säger och uttrycker. Det är viktigt att vara medveten om att 

man som intervjuare är med och skapar samt tolkar texten. Syftet med hermeneutisk tolkning är att 

”vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening” (Kvale1997: 50). Inom 

intervjuforskningen så är hermeneutiken mycket relevant då den dels belyser själva samtalet man har 

under intervjun, och som sedan ska göras om till texter. Denna text kommer i sin tur att tolkas av 

forskaren och analyseras. Eftersom jag ställer frågor om informanternas uppväxt och nuvarande 

livssituation tolkar jag deras berättelser. Efter min tolkning av deras berättelser valde jag att låta 

informanterna läsa min text av det dom sagt för att på så sätt stärka validiteten.  

 

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
 Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta. Hur 

giltig är undersökningen som görs? I mitt fall består själva mätinstrumentet av den kvalitativa 

intervjun och de frågor som jag utformat i min intervjuguide. Frågornas struktur har jag utformat så att 

jag dels får fram informanternas egna sätt att se på sin återhämtning från missbruk, men även får svar 

på frågorna jag ställer kring Antonovskys salutogena teori. Tematiseringen av frågorna förstärker 

validiteten (Kvale, 1997: 214). En undersöknings validitet är beroende av hållbarheten i de teoretiska 

förutsättningarna och de logiska härledningarna från teorin till de frågor som ställs i undersökningen. 

Validiteten i en undersökning som baseras på kvalitativa intervjuer handlar om tillförlitligheten hos de 

intervjuande personerna och att som forskare hela tiden ifrågasätta meningen i det som sägs. För att 

stärka validiteten krävs ständig kontroll av den erhållna informationen (Kvale, 1997:214) I en 

kvalitativ undersökning är ambitionen att upptäcka mönster och företeelser samt att tolka och förstå 

intervjupersonens livsvärld.  
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Begreppet reliabilitet i en kvalitativ studie gäller hela forskningsprocessen och handlar om att 

undersöka syftet på ett tillförlitligt sätt. Syftet i min undersökning handlar om att undersöka 

informanternas uppfattning om betydelsefulla faktorer som gjort att de slutat missbruka. Kvalitativa 

intervjuers reliabilitet kan vara svår att lita på eftersom intervjupersonens ord om sin livsvärld gäller 

för just denna person, just vid det tillfälle som undersökningens görs. Åsikter, stämningslägen, 

situationen och beroende på vilka frågor som ställs kan man alltså få olika svar vid olika tillfälle 

 (Patel & Davidsson, 2003:101). Reliabiliteten i en undersökning som inhämtat sin information genom 

kvalitativa intervjuer kan förstärkas genom att använda bandinspelning under intervjuerna. 

Inspelningarna kan försäkra oss om att vi uppfattat det som sagts på ett korrekt sätt (Patel & 

Davidsson, 2003:101). Generaliseringar är något som vi gör dagligen. Utifrån våra tidigare 

erfarenheter så har vi förväntningar som gör att vi drar slutsatser om kommande händelser (Kvale, 

1997:209). I en undersökning handlar begreppet generaliserbarhet om vilka generella slutsatser som 

kan dras av just den är undersökningen. Kan resultaten av min studie spegla hur en annan grupp 

individer som slutat missbruka ser på sina faktorer som gjort att de slutat med droger? Eftersom min 

undersökning endast har berört erfarenheter från fem personer kan man inte dra generella slutsatser 

utifrån min studie.  

 

3.5 Urval och avgränsning 
Jag har valt att intervjua fem personer som alla har missbrukat narkotika i tonåren och som på ett eller 

annat sätt slutat med droger. Urvalet har skett dels genom att jag kontaktade en bekant som arbetar på 

ett behandlingshem med inriktning mot kriminalitet och missbruk. Denna person fick i sin tur kontakta 

personer som jag ansåg passa in i studien. Dels ville jag ha personer som fått lite distans till sin 

tonårstid och sitt missbruk. Personerna skulle helst vara över 20 år och främst varit placerad på 

behandlingshemmet som en följd av sitt missbruk och inte sin kriminalitet. De andra informanterna 

kontaktades efter att jag sett en artikel med två unga vuxna som slutat missbruka. Jag kontaktade den 

förening som de i artikeln hänvisade till, och hörde mig för om de ville ställa upp i min undersökning. 

Urvalet blev tillslut tre tjejer och två killar som är i åldrarna 19-29 år. Tre av personerna har varit 

placerade på ett behandlingshem och två personer har slutat med droger utan professionell hjälp. Jag 

har avgränsat min studie till att inte titta på genusperspektivet eller etnisk bakgrund. Däremot har jag 

tittat på uppväxtvillkoren för intervjupersonerna för att på så sätt hitta eventuella friskfaktorer som 

spelat roll senare i livet.  

 

3.6 Diskussion om metod och urval 
Urvalet av de tre personerna som tidigare varit placerade på behandlingshem gjordes av en person som 

arbetar på det aktuella behandlingshemmet. Detta urval kan givetvis påverka studien på det sätt att de 

tre informanterna troligtvis har en positiv bild av behandlingshemmet, eftersom de fortfarande på nåt 
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sätt har kontakt med personalen. Risken med detta urval är att man får behandlingshemmet eller 

personalgruppen som en stark betydelsefull faktor för dessa personer. Även om detta inte var en 

betydelsefull omständighet i tonåren och vid återhämtningen från missbruket, kan det i efterhand verka 

som det. Om kontakten med personalen idag spelar en stor roll i intervjupersonens liv kommer detta 

också att spegla av sig på resultatet. Det abduktiva arbetssättet kan präglas av risker om man inte är 

uppmärksam. Som forskare är man präglad av sina egna tidigare erfarenheter, sin såkallade 

förförståelse samt tidigare forskning. Detta innebär att ingen forskning startar förutsättningslöst och 

det finns en risk att man som forskare utifrån sina egna omedvetna föreställningar formulerar 

hypoteser som utesluter andra perspektiv (Patel & Davidsson, 2003:24). För att undersöka 

Antonovskys salutogena modell om friskfaktorer har jag ställt frågor utifrån den teorin, men ändå 

ställt öppna frågor där informanterna får ge sin bild av sin återhämtning med sina egna ord.  

 

3.7 Organisationer och begrepp som förekommer i studien 
Med begreppet unga vuxna menar jag personer som är myndiga men som fortfarande är relativt unga, 

då personerna jag intervjuat är mellan 19-29 år. Med missbruk menar jag att personen har en livsstil 

där bruket av narkotika upptar en stor del av personens tid och skapar problem av fysisk, psykisk eller 

social karaktär. Med droger menar jag en substans som är sinnesförändrande, beroendeframkallande 

och som faller under narkotikastrafflagen.  

Med begreppet vändpunkter menar jag olika händelser som beskrivs som betydelsefulla för att 

personen väljer att lämna missbrukslivet bakom sig. I studien berättar informanterna om olika typer av 

behandling de stött på och här redovisas lite kort om dessa. 

 

 En ideell förening som förekommer i studien har jag valt att kalla ”ideella föreningen”. Jag anser att 

föreningen är relativ liten och för att skydda identiteterna på intervjupersonerna har jag valt att 

utelämna namnet. Den ideella föreningen vänder sig till vuxna med missbruksproblematik och barn 

som kommer ifrån utsatta familjer. Föreningen bedriver bland annat nattvandring för att skapa en 

tryggare stadsdel. Föreningen fungerar också som en fritidslokal där barn och ungdomar kan komma 

och träffa någon vuxen att prata med, fika, få läxhjälp, spela spel, läsa tidningar eller ägna sig åt någon 

sport. Alla som kommer till föreningen ska känna sig välkomna, trygga och känna gemenskap med 

andra. Föreningen erbjuder även samtal för föräldrar och enskilda samtal för personer med 

missbruksproblematik.  

 

Behandlingshemmet Värmlandskollektivet som förekommer i studien är ett HVB-hem som sedan 

starten 1983 tagit hand om pojkar och flickor mellan 14-21 år med missbruks samt 

kriminalitetsproblematik. Behandlingen bedrivs både frivilligt och i form av LVU-vård. Verksamheten 

har en miljöterapeutisk grund och personalen arbetar som ”medlevare”, det vill säga att personalen 
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arbetar och lever tillsammans med ungdomarna under längre perioder. Behandlingstiden är ca tolv 

månader plus efterplanering. Värmlandskollektivet är en del av Hasselarörelsen, som startades 1969. 

Den gemensamma för hasselpedagogiken går i stora drag ut på att personalen arbetar som medlevare 

och gör detta som ett politiskt ställningstagande, som handlar om att ha solidaritet med de ungdomar 

som kommer dit. De vuxna ska fungera som förebilder oavsett om de är på arbetet eller är lediga, och 

en del av arbetstiden bedrivs ideellt (www.hassela.se) 

 

NA står för Narcotics anonymous. Den svenska översättningen är Anonyma narkomaner och är en 

ideell förening av kvinnor och män som har tillfrisknat från missbruk. NA möten sker regelbundet på 

olika platser i Sverige och i flera andra länder. Mötena är till för att hjälpa varandra att bli och förbli 

drogfria. Det enda villkoret för ett medlemskap inom NA är viljan att sluta med droger. NA har inga 

inträdesavgifter och är inte bunden till någon annan organisation. Vem som helst kan ansluta sig till 

föreningen och man behöver inte vara drogfri för att komma dit. NA har ett tolvstegsprogram som 

man får följa under sina möten, detta tillsammans med gemenskapen i föreningen ska göra det möjligt 

att tillfriskna från sitt missbruk. I NA får man en sponsor, en person man alltid kan kontakta oavsett 

tidpunkt. Sponsorn är en person som själv tillfrisknat från missbruk och som delar med sig av sina 

erfarenheter. Föreningen är inte intresserad av personens tidigare drogliv, utan fokuserar på problemet 

personen har och vad man kan göra åt det (www.nasverige.se/)  

 

MST står för Multi Systemisk Terapi, och är en intensiv öppenvårdinsats som vänder sig till familjer 

med barn eller ungdomar i åldrarna 12-17 år, med allvarliga beteendeproblem som kriminalitet eller 

missbruk. Metoden bygger på att en MST- terapeut kopplas in för att arbeta med den unges 

beteendeproblematik, samt att de bedriver samarbete med privata och professionella nätverk runt 

familjen (www.mst-sverige.se/) 

 

3.8 Etiska aspekter 
Fyra etiska riktlinjer när det gäller forskning om människor är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2008-03-28). Den första kontakten med 

tre av informanterna togs av en behandlingsassistent som arbetar på Värmlandskollektivet. De övriga 

intervjupersonerna kontaktades per telefon av mig personligen efter att jag läst en intervju i tidningen 

där intervjupersonerna berättade om sin väg ut ur drogmissbruket. Efter att de blivit tillfrågade och 

givit sitt medgivande att delta i uppsatsen, skickade jag ut ett informationsbrev om syftet med 

intervjun samt de frågor som skulle ställas. Etiska aspekter att tänka på innan intervjuundersökningen 

är, hur den kommer att påverka deltagarna. I min uppsats intervjuas unga vuxna som slutat med 

droger. Jag vet av erfarenhet att även om dessa personer har lämnat missbrukarlivet bakom sig, så kan 

det finnas mycket smärtsamma minnen förknippat med det. Man ska vara medveten om vilka 
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eventuella konsekvenser undersökningen kan få, och vilka processer som kan sättas igång hos 

informanterna. Deltagarna ska helst inte utsättas för allt för närgångna och stressande frågor som kan 

få dem att avslöja saker som de senare kanske ångrar. Intervjutillfället ska heller inte ses som ett 

terapeutiskt samtal (Kvale, 1997:105). När jag träffade intervjupersonerna för att göra intervjun så fick 

jag deras underskrift om informerat samtycke. Jag informerade undersökningspersonerna om syftet 

med undersökningen och hur själva undersökningen är upplagd, vilka fördelar respektive nackdelar 

som det eventuellt kan innebära att delta i projektet. Samtycket innebär också att de deltar frivilligt 

och när som helst har rätt att dra sig ur (Kvale, 1997:107). Intervjumaterialet har förvarats i ett låst 

kassaskåp för att säkra informanternas konfidentialiet och identitet. Vid transkriberingen är författaren 

den enda som tagit del av innehållet i intervjuerna. Efter transkriberingen ändrades informanternas 

namn och igenkännande drag för att skydda informanternas privatliv. Därefter förstördes anteckningar 

och de inspelade banden från intervjuerna. Eftersom jag tolkat informanternas uppväxt och bakgrund 

ville jag ha deras åsikt av min tolkning av intervjuerna. Jag lämnade över det färdigställda materialet 

av deras intervjuer för att få deras återkoppling om innehållet. Detta för att stärka 

konfidentialitetskravet som etisk princip, som innebär att privat data om intervjupersonerna inte 

kommer att redovisas, och att obehöriga inte kommer att få ta del av privata uppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2008-02-19). Det kändes viktigt att de godkände min tolkning av deras historia och 

att de kände sig skyddade som privatpersoner. På så sätt kunde de ha synpunkter på hur deras 

livsberättelser har blivit tolkad och jag skulle ha möjlighet att ändra eventuella felaktigheter. 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamålet. Materialet får inte användas för kommersiellt bruk eller i andra icke -

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2008-04-07). 

 

3.9 Litteraturinsamling  
För att hitta relevant litteratur i form av avhandlingar, artiklar och böcker har jag använt mig av 

Internet. Jag har sökt i bibliotekskataloger bland annat i LIBRIS, via Sköndalsinstitutets hemsida och 

använt mig av sökord som ungdomar, missbruk, narkotika, vändpunkter, förändringsprocesser och 

KASAM.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Salutogent perspektiv 
Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994). Antonovsky var en respekterad 

professor i medicinsk sociologi och verksam vid hebreiska universitetet i Jerusalem- Hadassah. Istället 

för att koncentrera sig på ett perspektiv som förklarar varför människor blir sjuka ville Antonovskys 

med sitt salutogena perspektiv fokusera på det som håller människor friska, trots att de utsätts för stora 

påfrestningar i livet. Ett salutogent synsätt fokuserar på hälsans ursprung (Antonovsky, 2007:16). 

Antonovsky menade med sitt salutogena perspektiv att i vissa fall får våra motgångar oss att växa och 

vidareutvecklas. Antonovsky menade att man kan lära sig att hantera sina liv i med- och motgångar 

och göra det bästa av sin tillvaro (Antonovsky, 2007:9). Han funderade kring vad det är som gör att 

trots att vissa upplever stor stress, så lyckas de ändå klara sig bra och röra sig mot poolen hälsa, istället 

för poolen ohälsa. Antonovsky menade att de allra flesta av oss utsätts för påfrestningar i livet och det 

är omöjligt att förutsäga vilka konsekvenser det får för människors hälsa. En av förklaringarna ligger 

rimligen i att vi har olika motståndskraft och att denna motståndskraft bottnar till en del i vår 

uppväxtmiljö och vårt arv. Hur vi hanterar motgångar i livet beror dels på vilka generella 

motståndsresurser vi har. Exempel på generella motståndsresurser kan vara pengar, jagstyrka, 

kulturell stabilitet och socialt stöd- det vill säga allt som kan ge kraft att bekämpa en mängd olika 

stressorer (Antonovsky, 2007:16). Antonovsky saknade ett verktyg där man kunde identifiera olika 

motståndsresurser utan att först behöva vänta för att se om de fungerade. Han ville också hellre förstå 

hur något kunde fungera som en generell motståndsresurs. För att besvara dessa frågor utvecklade han 

begreppet KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky, 2007:17). 

 

4.2 KASAM- Känsla av sammanhang 
Det gemensamma för alla generella motståndsresurser är att de bidrar till att göra de stressorer vi 

utsätts för begripliga. Genom att gång på gång ge oss dessa erfarenheter så skapas med tiden en känsla 

av sammanhang. Känsla av sammanhang definieras som  

 

”en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men 

dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för 

att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig” (Antonovsky, 2007:17).  

 

Det finns tre centrala komponenter i begreppet KASAM. Dessa kallas begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Antonovsky upptäckte i sina studier att de människor som upplevde en hög känsla av 

sammanhang hade höga värden på de tre ovanstående komponenterna. Begriplighet syftar till i vilken 

omfattning man upplever inre och yttre stimuli som ordnad, förnuftsmässig och gripbar. En person 
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med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de olika saker han kommer att möta i framtiden är 

förutsägbara och kan förklaras. Begriplighet ses som den kognitiva komponenten i KASAM 

begreppet. I interaktion med andra så utvecklar människan sin förståelse för händelser i livet. Det 

förutsägbara som man uppfattar gör att man blir medveten om de sociala situationer och relationer 

som man deltagit i. Den andra komponenten i KASAM är hanterbarhet. Den definieras som den grad 

till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande. Har man en hög känsla av hanterbarhet 

så kommer man inte känna sig som ett offer för omständigheter som drabbar en i livet. Personen 

konstaterar att saker och ting händer i livet och man tar sig igenom det. Denna komponent handlar om 

den subjektiva upplevelsen av att ha tillräckliga resurser för att möta motgångar i livet, att kunna lita 

på sina egna och andras resurser. Den tredje komponenten är meningsfullhet. Denna beskrivs som den 

känslomässiga och motivationsskapande komponenten i KASAM. Här tittar man på vikten av att vara 

delaktig och känna medbestämmande i de olika processerna som sker i ens liv. I vilken utsträckning 

personen känner att livet har en känslomässig innebörd. Personer med hög känsla av meningsfullhet 

känner att när man får motgångar i livet så ses detta som ett problem som är värt att engagera sig i, en 

motivationskomponent. Krav och problem ses som en utmaning stället för att ses som en börda 

(Antonovsky, 2007:40-46). Varje individ behöver själv skapa sammanhang och mening i livet, att 

förstå och begripa för att kunna hantera sin livssituation och uppleva en inre känsla av kontroll 

(Werner & Smith 2003:19). Det är extra viktigt att stötta ungdomar i deras försöka att finna mening 

och möjligheter i en verklighet som är begriplig ur deras egen synvinkel (Gjaerum, Groholt & 

Sommerschild 1999:138).  
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5. Tidigare forskning  
Det finns stora mängder forskning om missbruk, återhämtning och skyddsfaktorer. Jag har valt ut en 

liten del av denna forskning för att avgränsa mitt arbete.  

 

5.1 Val av livsstil 
Den första forskningsrapporten som jag kommer att presentera är Stig-Arne Berglunds undersökning 

om hur man som behandlingsarbetare når fram till de ungdomar man vill hjälpa. Studien är gjord på 14 

omhändertagna ungdomar där Berglund under en treårsperiod följt ungdomarnas väg in i 

vuxenvärlden. I studierna som görs framkommer det att det konkreta berättandet i 

intervjusituationerna gav ungdomarna insikter om dem själva som de tidigare inte hade, trots att de 

själva berättade alltihop. Att få utveckla sin berättelse, reflektera över saker som hänt tidigare, och 

kommunicera med andra gör att man skapar mening i tillvaron (Berglund, 2000:37). Som en parallell 

process i sin forskning så upptäckte han att ungdomarna längtade efter kunskap om sig själva. 

Ungdomarna såg sin livshistoria, erfarenheter och sig själva i nytt ljus och de fick ett annat perspektiv 

på sig själva och sitt liv (Berglund, 2000:52). I Berglunds studie nämner ungdomarna ord som respekt 

och stolthet i samband med viktiga upplevelser och vägval i livet. Att inte bli bekräftad och 

respekterad, leder till skamkänslor. Att knyta sociala band till andra, bli respekterad och bekräftad ses 

som den primära motivationskällan. Att få förståelse och känna gemenskap med andra är 

grundläggande drivkrafter bakom människors vilja. Den egna viljan ses som den starkaste drivkraften 

till varför människor väljer att sluta med droger. Berglunds studie visar att avgörande beslut kan beror 

på att personen tröttnat på droglivet, hittat andra alternativ till livsstilen eller knutit nya nära relationer. 

Beslut om ändrad livsstil kan även komma efter att man sett för mycket av drogernas baksidor, 

exempel som gavs var bland annat att man drabbats av sjukdom som en följd av sitt missbruk. Många 

av ungdomarna i Berglunds studie beskriver människor som haft inflytande och påverkat dem på ett 

positivt sätt då de ställs inför svåra livssituationer. Ungdomarna beskriver det som att de blev sedda, 

lyssnade på och att någon ställde upp för dem. Berglund drar kopplingar till copingforskningen som 

”talar om viktiga människor som skyddande faktorer, som i kritiska livssituationer sett dem och haft 

en avgörande positiv inverkan på hur svårigheter hanterades” (Berglund, 2000:261). Bekräftelsen 

ungdomarna får behöver inte handla om djupa långvariga kontakter, utan en person som i rätt 

ögonblick bekräftar, lyssnar, engagerar sig och säger saker som fastnar. En människa som finns till 

hands just när personen behöver det. Berglund resonerar om att kanske skapas denna bekräftande 

person av ungdomen som behöver det, eller att personen som fångar upp ungdomen gör det omedvetet 

vid rätt tidpunkt. Många av ungdomarna han intervjuat berättar att i den utsatta livssituationen skapade 

de kompensation för besvärliga familjeförhållanden. De hittade andra viktiga människor som gav dem 

uppmärksamhet och som gjorde att de kände sig speciella. En vändpunkt beskrevs som då en 
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socialarbetare gjorde ”mer än de behövde” (Berglund 2000: 262). Alla vändpunkter i studien handlar 

om ett sampel och relationer. Att ungdomen blivit bekräftad och synliggjord, fått respekt och 

förståelse (a.a.)  

 

5.2 Fri från narkotika 

Den andra forskningsstudien jag har tittat närmare på är Arne Kristiansen avhandling (2000), Fri från 

narkotika- om kvinnor och män som varit narkotikamissbrukare. Han kunde med sin studie hitta tre 

olika mönster i de motiv som undersökningspersonerna hade för att vilja sluta med narkotika. Den ena 

gruppen beskrev vändpunkten som en tidpunkt i livet då tillvaron kändes värre än någonsin tidigare. 

De beskriver en känsla av att ha nått sin personliga botten. Kristiansen drar kopplingar till att de kan 

ha påverkats av de samhälliga föreställningarna om att narkotikamissbrukare måste ”gå ner sig och 

knarka färdigt” för att kunna sluta (Kristiansen, 2000:200). Detta i sin tur bottnar i en amerikansk 

studie från 1972 som myntade ett begrepp som kallas för ”the rock bottom”. Det kan beskrivas som en 

existentiell kris då individen själv känner att man nått absoluta bottenläget och måste förändra sitt liv. 

 

”The case history respondents also indicate that they had grown tired of the drug life, but one further 

dimension emerged. Many of them actually felt that they had hit an especially low point in their lives. 

We feel that this low point , which we shall term ”rock bottom”, was a very important push to impel 

many of our resondents to seek help” (Brill & Nash 1972:302). 

 

Den andra gruppen av människor beskrev att de definitivt hade mått sämre än då de bestämde sig för 

att sluta. De beskriver istället en känsla av att ”vara trött på droglivet och upplevde det som 

meningslöst” (Kristiansen, 2000:200). De lyfte fram faktorer som att de ville göra annat i livet, och att 

de fått ett annat synsätt på sig själva och sina liv än när de började missbruka som tonåringar. Den 

tredje gruppen hade också negativa erfarenheter av drogmissbruket, men hade ändå inte bestämt sig 

helt för att sluta med droger. Deras sätt att sluta beskrivs som att ”de gled bort från missbrukslivet när 

deras livssituationer förändrades, att de hamnade i nya sociala sammanhang där narkotikan inte 

längre passade in” (Kristiansen, 2000:200).   

 

5.3 Att sluta med narkotika- med eller utan behandling 
Jan Blomqvist har gjort en studie som heter ”Att sluta med narkotika- med eller utan behandling 

(FoU-rapport 2002:2). Den bygger på utförliga intervjuer med vuxna människor som funnit en stabil 

lösning på sitt narkotikamissbruk, med eller utan professionell hjälp. Han har gjort en noggrann 

kartläggning av olika betydelsefulla händelser över tid, och de intervjuades egna berättelser om hur de 

slutat med droger. Hans resultat visar på viktiga skillnader mellan intervjupersoner som slutat med 
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respektive utan formell hjälp. De som slutat med droger efter att ha fått professionell behandling hade 

enligt studien haft något mer problematisk uppväxt än de som slutat utan organiserad hjälp. De med 

svårare uppväxtförhållanden hade också i högre grad förbrukat sina personliga och sociala resurser 

(Blomqvist, 2002:103). De som slutat missbruka utan behandling har motivation främst legat i en 

kombination av att de fått negativa konsekvenser av missbruket och att detta tillsammans med någon 

positiv drivkraft stärkt viljan till förändring (Blomqvist,2002:103 ). De som genomgått traditionell 

behandling har ofta gjort detta i samband med att missbruket kulminerat och likaså de negativa 

konsekvenserna av drogerna. Gemensamma faktorer som verkat positivt för de båda grupperna är att 

de hittat eller befunnit sig i en trygg och drogfri miljö, en hjälpare som de litat på och som gett dem 

personligt engagemang, konkret hjälp med den yttre livssituationen och att de blivit bemötta med 

respekt, samt fått stöd på sina egna villkor. I båda grupperna framstår vägen ut ur missbruket som en 

långvarig process som påverkats mycket av olika omgivningsfaktorer, samt hur man blivit bemött av 

andra människor. Studien visar även att behandling och formellt stöd kan väcka viljan till förändring 

och skapa bra förutsättningar för en långvarig lösning. ”För att få människor att varaktigt säga nej till 

droger krävs också något annat och bättre att säga ja till” (Blomqvist, 2002:4).  

 

5.4 Att växa mot alla odds 
Forskning som första gången beskrev de så kallade friskfaktorerna, var Emmy Werners longitudinella 

studie av en grupp barn på ön Kauai i Stilla havet. Barnen följdes från födseln till 42 års ålder. Studien 

visade att motståndskraftiga barn och ungdomar hittade andra människor som kan vara stödpersoner 

om föräldrarna inte tar det ansvaret. Många kunde på så sätt bygga upp sitt självförtroende och sin 

självtillit. Slumpmässiga kontakter knöts med människor som öppnade nya vägar för dem och gav 

deras liv mening (Werner & Smith 2003:241). Karaktärsdrag som social begåvning, känslomässig 

stabilitet, normal intelligens och en förmåga att väcka ett positiv gensvar i omgivningen fungerade 

som stärkande faktorer för de motståndskraftiga barnen. Starka känslomässiga band till någon vuxen 

som kunde ge barnet tillit, självständighet och initiativkraft var ytterligare faktorer som spelade stor 

roll för de barn som lyckades klara sig från att utveckla svåra permanenta problem. Ytterligare visade 

studien på att ett extern stödsystem var viktigt. Exempelvis ungdomsrörelse eller skola som 

uppmuntrade deras kompetens och gav dem en känsla av gemenskap (Werner & Smith 2003:226). I 

vuxen ålder levde många mycket annorlunda än de gjort som barn i utsatta hem. Många var angelägna 

om att ha ett parförhållande som präglades av värme och förtrolighet. Många hade ett starkt behov av 

att distansera sig från sina föräldrar och syskon för att slippa dras in i deras materiella och 

känslomässiga problem. En av de mest intressantaste iakttagelserna i studien var, att de flesta som 

hade haft allvariga anpassningsproblem i tonåren i stort sett hade återhämtat sig i trettioårsåldern. De 

lyckades hitta andra människor som kunde stödja dem att utveckla sina personliga resurser, förmåga 

att hitta motivation och få kompetens inom olika områden (Werner & Smith 2003:227). 
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6. Resultatredovisning 

6.1 Presentation av Linda och hennes uppväxtmiljö 
Linda är 22 år uppvuxen på en liten ort i Sverige. Hon växte upp med sin mamma, pappa och bror. 

Föräldrarna skildes när Linda var fem år och hon fick bo kvar hos sin mamma, hennes bror flyttade till 

pappan. Lindas mamma var vid den tidpunkten alkoholist och pappan var blandmissbrukare. När 

föräldrarna bodde ihop var det ofta mycket bråk och grannarna klagade. När föräldrarna skildes 

slutade Lindas mamma att dricka och det blev ganska lugnt hemma. Skolan fungerade bra under låg 

och mellanstadiet. Skolan beskriver hon som en favoritplats, hon tyckte mycket om att gå dit och 

gillade att lära sig saker. 

 

6.1.1 Tiden med drogerna 
Linda provade att dricka alkohol i 12 års ålder och började skolka lite från skolan. När hon var 13 år 

testade hon droger för första gången och hon var borta alltmer från skolan.  

 Linda berättar ” jag började med hasch och tabletter i högstadiet. Jag kände frihet, behövde inte gå 

till skolan och det kändes som man kunde göra vad man ville”. Linda kunde vara borta hemifrån flera 

dagar och upplever att mamman var lättlurad under den tiden och godtog dom förklaringar som Linda 

gav. När hon var 13 år blev hon omhändertagen enligt LVU och skickad till ett behandlingshem i två 

månader för utredning. Efter utredningen fick hon åka hem och hon började dricka alkohol och ta 

droger igen. 

 

 Linda berättar ” jag ville inte ha hjälp, jag tyckte jag ägde världen och kunde göra som jag ville. Jag 

kunde dricka, ta droger och göra inbrott och leva utanför samhällets alla regler”.  

 

När Linda var 14 år så började omgivningen misstänka att hon tog droger, men på grund av hennes 

låga ålder så togs det aldrig några urinprov. När Linda var 15 år testade hon amfetamin för första 

gången. Vid den här tidpunkten kände hon att livet inte var så kul längre. Hon hade fått många 

ovänner i sin hemstad och det gick rykten om att hon tog droger och var bråkig. Linda ville bort ifrån 

stan och bestämde sig för att börja gymnasiet på annan ort. I den nya staden dröjde det inte länge innan 

Linda träffade kompisar som höll på med droger. På den nya orten bodde hon i drygt ett år.  

 

Linda berättar ” jag bodde på ett elevhem, vi festade och tog droger och vuxna hade ingen som helst 

koll på oss. Vi körde på fullt ut, struntade i att sova och jag fick psykoser”. Under den här perioden 

blev Linda utsparkad från elevhemmet och hon fick flytta till egen lägenhet. Hon drabbades av 

allvarliga hallucinationer och hon tyckte det var riktigt otäckt. Linda ville uppsöka psykiatrin men 

vågade inte gå dit. En av kvällarna när Linda hallucinerade som mest, sprang hon runt på stan och var 
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livrädd. Hon blev den kvällen omhändertagen av polisen för första gången, på morgonen blev hon 

släppt och efteråt kan Linda känna att hon blev besviken över att ingen satte stopp för henne. Linda 

fick börja lämna regelbundna urinprov och hon försökte vara drogfri i perioder, men det fungerade 

bara i ett par dagar. Linda hade svårt att förstå hur man skulle kunna vara glad utan droger. Hon 

slutade röka hasch och började dricka allt mer alkohol, detta gjorde hon för att urinproven inte skulle 

avslöja att hon tog droger. Lindas skolgång fungerade inte alls och hon fick sluta i skolan. Linda 

flyttar tillbaka hem när hon var 17 år, och hon fortsätter med drogerna som förut. En kväll blir hon 

återigen tagen av polisen och de hittar amfetamin i hennes jacka. Linda blir kallad till möte hos 

socialtjänsten, och därefter blev Linda omhändertagen enligt LVU och hon får åka iväg till behandling 

på Värmlandskollektivet. 

 

6.1.2 Institutionsplaceringen  
På Värmlandskollektivet bodde hon i cirka ett år. I början av behandlingen tog Linda tabletter vid ett 

tillfälle, förutom tabletterna drack hon öl två gånger under behandlingen. I övrigt var hon drogfri 

under hela behandlingstiden. 

 

 Linda berättar ”jag fick efter ett tag en bra relation med personalen och ville inte svika dem. Det 

kändes som om de skulle se annorlunda på mig om jag tog droger. Jag skulle inte kunna titta dem i 

ögonen om jag skulle göra nåt dumt”. 

 

Linda fick under året på Värmlandskollektivet en del ansvar över djurskötseln och detta betydde 

mycket för henne. Linda berättar ” en hund dog under tiden på kollektivet och jag grät i flera dagar. 

Om någon hade frågat mig när jag grät senast hade jag inte kunnat svara på det, men det stärkte mig 

på nåt sätt”.  

 

6.1.3 Vägen ut ur missbruket   
Linda berättar ” jag var lycklig, det kändes märkligt att var lycklig och glad utan drogerna. Jag kunde 

fortfarande känna att jag ville ha ruset, men biverkningarna hade gjort mig allt för rädd att jag inte 

längre ville ta droger. Jag kunde se hur löjligt berusningsmedel egentligen var. För att vara en stark 

människa måste man kunna känna sina känslor. Jag lärde mig att man kan gå sönder, må dåligt, men 

att man kan börja må bättre också, kunna gå vidare och bli stärkt av det”. 

 

 Linda fortsatte att vara drogfri och hon flyttade ut till egen lägenhet. Hon kände att hon inte ville 

förstöra det hon ändå byggt upp genom att vara drogfri. Linda flyttade sedan igen och började på en 

folkhögskola. Det fungerade mycket bra, hon hamnade i en bra klass och fick många vänner. 
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 Linda berättar ”meningen med att sluta växte fram, jag visste att det vanliga livet inte var för mig, 

men jag hade också sett baksidorna av drogerna, hur de påverkat min kropp och min hjärna. En i 

personalen sa till mig, kasta inte bort ditt liv genom att sitta och tycka synd om dig själv, utan lev just 

nu. Det var ord som träffade mig och påverkade mig”.  

 

Linda berättar att det kändes som att hon hittade sig själv efter ett tag, hur hon ville leva och vara som 

person. Linda kan idag känna sig besviken över att vuxenvärlden släppte kontrollen över henne allt för 

lätt. Vissa vuxna i hennes omgivning fick veta lite om vad hon höll på med, men de gjorde inget åt 

saken. 

 

 Linda berättar ”en gång hade jag spytt ute, mina ögon var kolsvarta och det fick en kille på soc reda 

på. Han gjorde inget åt det, trots att de hade starka misstankar. Då fick jag veta hans ståndpunkt, att 

han visste men inte gjorde något åt min situation. På ett sätt var jag lättad, jag kunde fortsätta som 

förut men samtidigt blev jag lite bitter och besviken över det då”.  

 

På Värmlandskollektivet kände Linda att hon fått en bra relation med vissa ur personalen. Hon berättar 

”det kändes att det inte bara var ett jobb för dem, att det var en äkta relation och att jag hade ett 

värde. Ibland kunde någon ur personalen fråga om jag skulle med dom på bio på deras lediga kväll, 

det kändes bra att de spenderade tid med mig trots att de inte fick betalt, utan bara för att de ville”.   

 

6.1.4 Motståndsresursernas betydelse 

Lindas familj och omgivning har inte så stor del i hennes återhämtning från missbruket. Hon säger att 

det främst beror på sin egen styrka och behandlingshemmets hjälp och stöd.  

Linda har en stor tro på att hon klarar saker och ting, hon har stort självförtroende och beskriver sig 

som en envis person. Förr var hennes självkänsla inte så bra, men idag är den mycket bättre. Hon 

känner sig stark och har lätt för att få kontakt med andra människor.   

 

6.1.5 Tiden efteråt 
Idag bor Linda i egen lägenhet tillsammans med sina djur. Hon har en pojkvän och studerar på en 

folkhögskola. Hon har fortfarande kontakt med personalen från kollektivet och de ses ibland. Lindas 

kontakt med sin familj är idag ganska liten. 

 Linda berättar ”jag blir fortfarande drogsugen ibland, men jag vet att det inte är värt att förstöra det 

liv jag har idag. Jag är mig själv, jag vet mitt eget värde och det trivs jag med”.  
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6.2 Presentation av Johan och hans uppväxtmiljö 
Johan är uppvuxen i en medelstor stad.  Han växte upp med två bröder och sina föräldrar. Han 

beskriver sin uppväxt fram till sex års ålder som ganska lugn. Hans pappa var alkoholist, men Johan 

berättar att det inte märktes av så mycket när han var riktigt liten. När han var sex år skildes hans 

föräldrar och pappan började dricka allt mer. Fadern blev också arbetslös och det blev mycket bråk 

mellan mamman och pappan. Johan och hans bröder bodde hemma hos sin mamma och träffade bara 

pappan någon helg i månaden. Vissa helger när han och hans syskon skulle vara hos sin pappa, blev 

fadern full och de drog tillbaka till mamman. Johans äldsta bror började missbruka droger redan i 

tolvårsåldern och socialtjänsten blev tidigt inkopplad. Johan beskriver föräldrarna som att pappan var 

ganska ansvarslös och att mamman inte satte några gränser.  

 

Johan berättar ” i låg och mellanstadiet fungerade det bra i skolan och jag var duktig. Jag hade 

enorma krav på mig själv och jag tror det har att göra med att jag fick bekräftelse när jag presterade. 

Man är vad man presterar”.  

 

6.2.1Tiden med drogerna 
När Johan var 13 år blev han bjuden på amfetamin av sin äldre bror. Han började skolka allt mer, 

träffade nya kompisar och tog ganska mycket droger under den perioden. Han beskriver den tiden med 

drogerna som en kul tid och hade än så länge inte sett några baksidor av sitt missbruk.  

 

Han berättar ” jag hade roligt och såg inte att jag hade nåt problem. Sociala har alltid varit inkopplad 

i vår familj på grund av min brors missbruk, men jag tyckte det var obefogat när de tyckte jag skulle 

åka på behandlingshem. Men jag hade heller inga planer på att fortsätta med droger för resten av 

livet”. Efter att mamman kontaktat socialtjänsten angående Johan så blev han omhändertagen enligt 

LVU när han var 16 år. Därefter blev han placerad på behandlingshemmet Värmlandskollektivet. 

 

6.2.2 Institutionsplaceringen      
Johan var drogfri under hela perioden på Värmlandskollektivet, trots att det fanns tillgång till droger 

emellanåt. Han tror främst att det berodde på att han inte ville svika personal som han fått bra kontakt 

med, och att det hela tiden fanns mycket aktiviteter att ägna sig åt.  

 

Johan berättar ” jag var inte så gammal när jag kom till kollektivet och jag tyckte väl inte att jag hade 

så stora problem. Jag var drogfri under hela det året men jag jobbade inte direkt med mig själv där, 

men det sådde säkert nåt frö hos mig”.  
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Placeringen på Värmlandskollektivet varade cirka ett år och han fick därefter en lägenhet i Karlstad 

där han hade sin efterplanering. Det gick bra ett par månader tills han bestämde att han skulle flytta 

tillbaka hem och fortsätta gymnasiet på sin hemort. När han kom tillbaka hem så fick han en egen 

lägenhet och fortsatte i skolan i cirka sex månader. Han började efter ett tag att träffa gamla kompisar 

som hade avancerat i sitt missbruk och han började själv med droger igen. Johan hade fortfarande 

kontakt med personal från kollektivet och efter ett par månader så fick han flytta tillbaka till Karlstad 

för att gör ett nytt försök att bli drogfri. Han bodde där några månader men efter ett tag började han 

med droger igen och bestämde sig för att åter igen flytta tillbaks till hemstaden. Johan berättar ”innan 

jag flyttade hem sista gången så tog jag sprutor och fick hepatit C. Då kom jag ihåg att jag tänkte att 

jag nu var en sketen pundare, men hade ändå en känsla inombord som sa att jag inte hörde hemma i 

det här”.  

 

6.2.3 Vägen ut ur missbruket 
Johan berättar ” jag började injicera amfetamin när jag flyttade tillbaka hem och jag mådde riktigt 

jävla dåligt. Jag hade ingenstans att bo och jag drev runt. Min soc hade släppt kontrollen över mig 

eftersom jag hade fyllt 20 år. Jag hade heller inte kontakt med någon personal från 

behandlingshemmet  under den här perioden. Det kändes som att jag skulle bryta ihop”. 

 

 Efter en tid hemma gick Johan upp till socialtjänsten i sin kommun och bad om hjälp. Han hade först 

tänkt sig någon form av öppenvårdsbehandling eller tolvstegsbehandling i sin hemstad. Socialtjänsten 

gav förslag på ett behandlingshem som de trodde skulle passa honom och han åkte dit.   

 

Johan berättar ” det känns som om det var min räddning att komma dit. Man hade olika grupper och 

jobbade i steg som liknande NA behandlingen, fast man jobbade i 7 steg istället. Jag blev tilldelad en 

terapeut och jag fick samtal 3 ggr i veckan. Stället var lite flummigt, man fick massage, akupunktur, 

zonterapi och började varje morgon med kinesisk morgongymnastik, men det passade mig. Samtalen 

med min terapeut under det året var känns som min räddning. Jag mådde så himla dåligt. Jag hade 

panikångest och spydde om kvällarna, för att jag mådde så dåligt. Vi jobbade jättemycket på min 

dåliga självkänsla”.  

 

Johans beslut att bli drogfri beskriver han som att viljan växte fram som en process under en lång tid, 

och att han fick vilja och möjlighet att sluta med droger på behandlingshemmet. Han började se 

konsekvenser av sitt missbruk på ett helt annat sätt och började känna sig vuxen. Johan började förstå 

att förändring kommer inifrån och att det var upp till honom hur det skulle gå i framtiden. Efter 

behandlingen som varade cirka ett år, flyttade Johan till en stad nära behandlingshemmet. Där läste 
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han in ämnen på komvux under ca tre år. Han har idag fortfarande kontakt med personal från de båda 

behandlingshemmen.   

 

6.2.4 Motståndsresursernas betydelse 
Johans mamma har alltid ställt upp för honom och funnits där, i övrigt så fanns det inte så stort socialt 

nätverk som kunde verka stöttande för honom. Han berättar att han alltid haft bra självförtroende 

eftersom han är duktig på olika saker och inte rädd för att prova nya saker. Han beskriver sig själv som 

en person som tidigare haft jättedålig självkänsla, men att den nu är mycket bättre. Johan är en social 

person som har lätt att få kontakt med andra. Johan beskriver sig själv som en person som har lätt för 

att lära och få kunskap.  

 

6.2.5 Tiden efteråt 
Efter några år på komvux sökte Johan in på universitetet och studerar idag till sjukgymnast. Idag bor 

han i egen lägenhet och ägnar den större delen av sin tid åt skolarbete. Han har fortfarande höga krav 

på sig själv och vill gärna ha högsta betyg.  

Johan berättar” jag längtar efter att börja jobba med nåt som jag älskar, att få pengar och kunna resa. 

Jag har varit drogfri i 6 år nu, jag dricker inte ens alkohol längre och har inte gjort det sen jag 

slutade med droger. Det kanske finns en risk att falla dit om jag dricker, och jag tänker inte ta den 

risken”.  

 

 6.3 Presentation av Elina och hennes uppväxtmiljö 

Elina är uppvuxen i en förort till Stockholm och är idag 19 år. Hon växte upp med sin lillebror och sin 

mamma och pappa. Elina har även en äldre bror som hon inte haft så stor kontakt med under 

uppväxten. 

 Elina berättar ” min mamma är beroende av alkohol och tabletter och min pappa tar amfetamin. 

Hemma hos oss var det ofta smutsigt och det fanns ingen mat. Det var heller ingen som sa hej till en 

när man kom hem från skolan. Ofta låg mamma däckad av alkohol och pappa kunde vara borta flera 

dagar i sträck utan att man visste vart han var. Mamma och pappa hade ofta våldsamma slagsmål och 

polisen kom, men mamma ville inte anmäla”.  

 

Elina var sällan hemma och flydde många gånger ut och hängde i centrum. I låg och mellanstadiet 

gick hon på en skola inne i stan och hon skötte sig bra, höll skenet uppe och hade bra studieresultat. På 

skolan fanns en lärare hon kände förtroende för och som hon tyckte mycket om. Elina fäste sig vid 

läraren och tyckte hon var speciell. När hon gick i fjärde klass berättade hon för läraren att hon hade 
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det jobbigt hemma. Läraren ringde till sociala men det blev inte så stora konsekvenser av det eftersom 

Elinas mamma sa att problemet hemma var barnen som bråkade.   

 

Elina berättar” vi fick börja gå i olika grupper som riktar sig till att barnen ska sköta sig. Mamma 

skyllde på att de var vi barn som var jobbiga, att vi bråkade med varandra och grannarna klagade. Vi 

slogs mycket jag och min bror. Vi jagade varandra med kniv och jag en gång slog en stekpanna i 

huvudet på honom. Vi gjorde precis som mamma och pappa gjorde hemma. Vi fick komma till barn 

och ungdomspsykiatrin för de trodde de var nåt fel på oss, och vi blev undersökta av en läkare”. 

 

 Elina beskriver att hon kände sig ful och dum hamnade ofta i slagsmål ute. Hon berättade för sin 

pappa om de olika slagsmålen hon deltog i för att få uppmärksamhet från honom. Elinas mamma och 

pappas fortsatte bråka hemma.  

 

 Elina berättar ”en gång så trodde jag att pappa skulle döda min mamma så jag ringde 112. Den 

gången anmälde hon honom och han fick fängelse. Många har tjatat på mig och velat att jag skulle 

prata om var nånstans jag stod i lägenheten under slagsmålet och så vidare, men det var ingen som 

frågade hur jag mådde eller kände. Jag har sett så många slagsmål mellan mina föräldrar att jag inte 

minns alla”.  

 

 Elina upplever att pappan under uppväxten ville ha hård kontroll över henne och hon var rädd att säga 

emot honom och få stryk. Detta gjorde att hon försökte anpassa sig efter honom väldigt mycket. När 

hennes pappa åkte i fängelset försvann den hårda kontrollen och hon började skolka. I samband med 

detta slutade även Elinas klassföreståndare och hon bestämde sig för börja på en skola närmare 

hemmet.  

 

6.3.1 Tiden med drogerna 
Elina testade att dricka alkohol första gången då hon var 11 år. Strax efteråt började hon med droger 

och hon tog de droger som fanns tillhands. När Elina bytte skola så behövde hon inte längre hålla 

skenet uppe i skolan, hon började skolka allt mer och strulade runt med killar. Socialtjänsten kopplade 

in en MST-terapeut för att jobba med familjen. Elina upplevde att terapeuten ställde dumma frågor och 

blev kompis med hennes mamma istället för att hjälpa henne. Elina struntade i skolan, sov länge på 

dagarna och gick ut först på eftermiddagen för att skaffa alkohol eller droger.  

 

Elina berättar ” jag sökte upp kompisar som hade sprit och droger. Skulle jag på fest var jag tvungen 

att vara påverkad innan jag kom till festen. Jag började sminka mig mycket och hade på mig 

utmanade kläder. Jag har alltid haft dåligt om pengar, jag kommer ifrån en fattig familj och jag fick 
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aldrig någon veckopeng hemifrån. Jag började sno pengar och jag sålde oralsex för att få pengar till 

sprit, droger och cigaretter. Jag hade alltid kniv med mig och var aldrig påverkad när jag sålde sex, 

det var för riskabelt. Jag trodde inte att jag skulle uppleva min 18 års dag”.  

 

6.3.2 Vägen ut ur missbruket 
I närheten av skolan fanns en ideell förening som man kunde gå till och Elina började hänga där. 

Personalen på ideella föreningen startade ofta konflikter och provocerade fram mycket ilska hos henne 

och det blev ofta bråk. ”Jag bråkade, sparkades och slogs, men kände att jag fick förtroende för en 

man i personalgruppen.”   

 

Elina berättar ” en kväll blev jag jättefull och någon ringde till föreningen och personalen kom. Min 

lillebror kom förbi och såg mig påverkad och jag skrek att jag inte ville att han skulle se mig så här. 

Det var så otroligt skamligt  att han såg mig på det sättet. Jag ville inte ge samma bild av mig som min 

mamma givit honom. Personalen ringde till min mamma och det tog över en timme för henne att 

komma dit, trots att hon bor nära. Jag fick ett utbrott på henne och började skrika och berätta allt om 

henne och hennes drickande. Det var sista gången jag söp och tog droger”.  

 

 Efter den kvällen började Elina gå på regelbundna samtal och var i lokalen så gott som varje dag. Hon 

berättar ”det var en jobbig period att börja prata, men när det väl släppte satt jag och grät i flera 

timmar. I den stunden växte mitt förtroende för att han klarade av att lyssna på mig och allt jag varit 

med mig. Jag fick veta att jag kunde ringa när som helst på dygnet, och han svarade varje gång jag 

ringde”.  

Elina flyttade hemifrån och bröt kontakten med sin familj. Idag upplever hon att mamman försöker att 

ge henne skulden för den brutna kontakten. Elina tycker att alla får göra som de själva vill, och att man 

måste ta ansvar över sitt egna liv.  

 

6.3.3 Motståndsresursernas betydelse 
Elina anser att det krävs en otrolig smarthet för att överleva i en missbrukarmiljö. Hennes självkänsla 

och självförtroende har växt sen hon fick kontakt med personal på ideella föreningen. Hon har fått 

bekräftelse och stärkt självförtroende. Hon anser att hon har lätt att få kontakt med andra människor 

och har lätt att lära och få kunskap.  
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6.3.4 Tiden efteråt 
Idag är Elina med i ett rehabiliteringsprogram på ideella föreningen och går sista året på gymnasiet. 

Hon tar studenten i vår och planerar att läsa till psykolog i framtiden. Hon träffar sin lillebror ibland 

men har i övrigt ingen annan kontakt med sin familj. Elina säger att hon bytt ut sin familj mot andra 

personer som fungerar som hennes familj idag. 

 

 Elina berättar ”jag arbetar ideellt med att hjälpa andra barn och ungdomar som har det svårt hemma, 

det betyder oerhört mycket för mig. Idag känner jag ingen skam eller skuld över min uppväxt, idag 

känner jag mig älskad ”. Elina beskriver att när hon berättar sin historia så lär hon sig nya insikter och 

saker om sig om sig själv, och att det känns bra att tala öppet om sånt som hänt tidigare.  

 

 

6.4 Presentation av Petra och hennes uppväxtmiljö 
Petra är 29 år och är uppvuxen på en bondgård på landet med en yngre syster. Hon beskriver 

hemmiljön som ganska lugn. Som barn beskriver hon sig som ganska vild, hon sökte spänning och 

busade en hel del under uppväxten. Petra drack sprit första gången vid nio års ålder och när hon var 

elva år svalde hon en hel ask med Alvedon. Petra ville få uppmärksamhet från sina föräldrar men de 

märkte inte hur hon mådde. Skolan fungerade mycket bra fram tills sjunde klass då hon började 

skolka. 

 

Petra berättar ”i tonåren var vi ett tjejgäng som höll ihop och som tillbringade dagarna med att stå i 

rasthallen och spana efter äldre snygga killar. Jag sökte utmaningar och uppmärksamhet”. 

 I åttonde klass blev hon utslängd ifrån skolan på grund av skolk, skadegörelse och dåliga betyg. Petra 

fick börja nionde klass i en annan skola men skolkandet fortsatte och Petra tillbringade dagarna med 

att hänga utanför den närliggande gymnasieskolan i stället. Hon drack en hel del sprit under hela 

högstadietiden men hennes föräldrar märkte ingenting. Petras pappa jobbade en hel del och var inte 

hemma så ofta och mamma jobbade natt och sov på dagarna. Detta gav henne utrymme att missköta 

sig utan att de märkte nåt.  Föräldrarna skildes när hon var 14 år och hon flyttade in till stan med sin 

mamma. Petras yngre syster började tidigt spåra ur och all fokus och uppmärksamhet låg på henne. 

Detta gjorde att Petra kunde dricka stora mängder med alkohol, utan att någon märkte nåt.  
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6.4.1 Tiden med drogerna 
Petra började med hasch i högstadiet och efter flytten in till stan så började hon hänga ute allt mer. Det 

fanns ett paragraf 12 hem inne i närheten och Petra började umgås med killarna som bodde där. Vid ett 

tillfälle rymde några av killarna och Petra följde med dom till Malmö.  

 

Petra berättar ”Under den här perioden snattade jag väldigt mycket, men åkte nästan aldrig fast. Jag 

snodde kläder, mat och cigaretter. Jag kommer ihåg att jag hade roligt under den här perioden men 

att jag samtidigt mådde väldigt dåligt. Jag skar mig armarna vid flera tillfällen, men alkoholen och 

drogerna gjorde att jag mådde bättre. Mina föräldrar hade ingen koll alls på mig”. 

 

Petra testade amfetamin första gången då hon var 16 år men hon hann bli 18 år innan socialtjänsten 

uppmärksammade henne. Hon fick då börja lämna regelbundna urinprov. Petra upplever att det inte 

fanns någon vuxen att prata med. Hon berättar att hon drogs till kamratstödjare på skolan och 

fritidspersonal, men att det inte ledde till en djupare kontakt. Petra flyttade till egen lägenhet när hon 

var 17 år gammal. Under den här perioden började hon på individuella programmet och där fortsatte 

hon att ta droger. Hon rökte hasch, sniffade lim, tog amfetamin och testade på rökheroin. Petra har 

under sin tonårsperiod suttit i fyllecell många gånger men det aldrig blev några konsekvenser av det. 

Petra berättar att hon knarkade som mest mellan 18- 20 års ålder och hon blev omhändertagen enligt 

LVU, 4 dagar innan hon skulle fylla 20 år. I samband med omhändertagandet blev hon placerad på 

behandlingshemmet Värmlandskollektivet.  

 

6.4.2 Vägen ut ur missbruket 
Petra berättar ”När jag blev omhändertagen kände jag mig lättad och tänkte att äntligen får jag hjälp. 

Soc var ju väldigt sent ute med tanke på min ålder men jag tror inte jag hade varit mogen innan”. 

Petra hade känt sig sliten och nedgången en längre tid, men hade inte själv haft orken att sluta. På 

behandlingshemmet fortsatte hon med drogerna och hon tog droger så fort hon kom över det. Petra 

hade tidigare prövat på rökheroin men nu testade hon heroin i spruta för första gången.  

 

Petra berättar ” Jag var trött på drogerna när jag blev placerad. Jag hade dåligt immunförsvar och 

fick lunginflammation flera gånger. På Hassela kunde man ta droger utan att gå ner sig på grund av 

den begränsade mängden. Man hade personal som såg efter en och backade upp en, så man gick ju 

aldrig ner sig där. Jag tog droger ungefär varannan månad. Sista året på behandlingshemmet tog jag 

ingenting. Då hade jag hittat andra alternativ till drogerna. Jag ägnade dagarna åt klättring, hästar, 

träning, naturliv och musik. Jag hade även fått bra kontakt med personalen och man ville inte göra 

dom besvikna eller arga. Jag var även rädd att mina föräldrar skulle få veta vad jag sysslat med”.  
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Efter en tid blev det dags för Petra att flytta ut och hon fick en lägenhet och började läsa på 

folkhögskola. Där bodde hon en kort tid innan hon återigen började med droger. Personal från 

behandlingshemmet kom och hämtade henne och hon var tillbaka i Värmland. Petra testade på att bo i 

Karlstad en tid, men det fungerade heller inget vidare. Socialtjänsten i Petras kommun gav henne 

tillstånd att bo kvar på Värmlandskollektivet trots att hennes höga ålder. När hon var 23 år började hon 

på folkhögskola och där blev hon kvar under flera år. Hon har varit drogfri sedan dess. Hon studerande 

ämnen hon missat tidigare och sökte sig sedan vidare in på en yrkesutbildning. På folkhögskolan fick 

hon chans att balansera upp saker och ting, och hon bytte ut drogerna mot träning istället. Petra drack 

heller ingen alkohol under 2 års tid på folkhögskolan.  

 

6.4.3 Institutionsplaceringen 
Petra berättar ”hade jag inte blivit placerad på behandlingshem hade jag inte slutat med droger. Trots 

att jag fortsatte att ta droger under det första året där, var det ändå bra att komma bort från gamla 

kompisar och tidigare pojkvän. En gång när jag kom tillbaka hem under en rymning från kollektivet 

märkte jag att jag hade förändrats. Min knarkande pojkvän som väntade på mig hemma i stan såg 

bara äcklig ut och jag ville tillbaka till Hassela”. 

 

 På Hassela började hon föreläsa ute i skolor och för föräldrar. Föreläsningarna gjorde att hon fick en 

distans till sitt egna liv och detta stärkte självkänslan och hennes självförtroende.  Petra berättar även 

om vad de olika aktiviteterna betytt för henne ” tidigare hade man inte haft nåt annat alternativ till 

drogerna men nu åkte jag på forsränning, gick höghöjdsbana, åkte utomlands och levde vildmarksliv. 

Det ger en också distans till sitt gamla liv och en kick”. 

 Petra berättar att trots att hon rymde flera gånger och knarkade gång på gång under behandlingen så 

gav inte personalen upp. Kontakten med behandlingspersonalen fortsatte även efter flytten till 

folkhögskolan och Petra berättar att detta har varit betydelsefullt för henne.  

 

6.4.4 Motståndsresursernas betydelse 
 Petra beskriver sig själv som en social person som tycker om att umgås med andra. Hon har alltid 

varit ganska utåtriktad och haft bra självförtroende. Hon beskriver sig själv som en person som alltid 

vågat testa olika saker och har velat utmana sig själv. Petra familj har funnits vid hennes sida även om 

de inte direkt märkte vad hon sysslade med under tonåren. Under behandlingstiden träffade hon inte 

sin familj särskilt mycket, men det kändes som att personal och ungdomarna på kollektivet blev den 

nya familjen. Petra har alltid känt sig som en stark person men att hon haft ganska dålig självkänsla. 

Petras familj har haft det ganska gott ställt ekonomiskt och hon har aldrig direkt saknat kläder, mat 

eller pengar. Petra beskriver sig som en person som har lätt för att lära och få kunskap.  
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6.4.5 Tiden efteråt 
Idag är Petra utbildad behandlingsassistent och bor med sin sambo och barn på en liten ort.  Hon 

berättar att hon aldrig dricker ren sprit och att hon passar sig för att bli allt för berusad. Hon dricker 

måttligt med vin eller öl.  

 

 Petra berättar” Idag har jag gått vidare. När jag pratar om den gamla tiden så känns det som om jag 

läser ur en bok, det berör mig inte längre. Skulle någon lägga upp knark framför mig idag så har jag 

numret till polisen, det är så jag känner. Jag har gått vidare, droger finns inte i mitt liv längre”.  

 

6.5 Presentation av Kalle och hans uppväxtmiljö 
Kalle är 23 år uppvuxen i en förort till Stockholm. Han beskriver sin uppväxtmiljö som en ”ständig 

misär”. Han och hans äldre syster växte upp med sina föräldrar som är blandmissbrukare. Kalle 

berättar att föräldrarna så gott som dagligen var fulla och hade fester. På festerna var det ofta mycket 

folk som gapade och skrek och det blev ofta slagsmål. Kalle berättar att han tillbringade många 

timmar av sina barndomsår på de lokala pubarna runt om i förorterna, när han följde med sin mamma 

som ville gå på krogen. Kalle beskriver uppväxten som väldigt otrygg och med en ständig känsla av 

hot i hemmet. Han berättar att han kände sig annorlunda redan på dagis, Kalle trodde att han var 

ensam om att ha det jobbigt hemma. Skam och skuld var känslor som Kalle tidigt fick känna på. Han 

berättar att hans mamma och pappa ibland kom och hämtade honom på dagis när de hade druckit, men 

att ingen vuxen reagerade på detta. Inte heller någon i skolan la märke till hur Kalle mådde, och om de 

uppmärksammade det var det ingen som gjorde något åt situationen. Under skolperioden blev Kalle ett 

barn som mobbade andra. Han berättar att han gärna gick på de barn som verkade svaga och lite 

tillbakadragna. Han beskriver uppväxten som ett ständigt sökande efter bekräftelse från sina föräldrar, 

och han gjorde allt för att underlätta för föräldrarnas missbruk. Om han inte underlättade eller ställde 

sig i vägen för missbruket blev konsekvensen att han blev utstött och inte fick kärlek från sina 

föräldrar. Kalle beskriver missbruket i familjen som en sjukdom som gått i arv. Många i släkten är 

missbrukare av olika slag och det fanns ingen direkt som kunde stötta Kalle under uppväxten. Det 

fanns heller ingen annan vuxen i närheten som såg hur han hade det. Hans kompisar hade också 

föräldrar som missbrukade så där fanns heller inget stöd att få. 

 

 Kalle berättar ”när jag kom hem till kompisar som hade föräldrar som missbrukade, men som inte 

drack samma mängder som mina föräldrar, så trodde jag att det var så bra familjer hade det”.  

 

Kalles syster flyttade hemifrån när han var liten, systern tog ibland hand om sin bror de gånger det var 

som värst hemma. Kalle misskötte skolan allt mer i tonåren och vid 14 års ålder blev socialtjänsten 

inkopplad i hans liv, för att han inte skötte sig. Tidigare hade socialtjänsten varit i kontakt med 
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familjen men då endast inriktat sig på föräldrarna och deras missbruk. Vid 15 års ålder placerades 

Kalle i fosterfamilj.  

 

6.5.1 Tiden med drogerna 
Kalle var 11 år första gången han testade droger. Han hade redan tre år tidigare testat att dricka 

alkohol, spriten hittade han i ett barskåp som fanns hos en bekant till familjen och han drack tills han 

slocknade. 

 

 Kalle beskriver mötet med drogerna som att ”jag var fast på en gång, på ett psykiskt plan. Det blev ett 

sätt att slippa känna och tänka. Ett sätt att slippa verkligheten”. 

 

 Kalle var den första i kompisgänget som testade droger men snart var de ett helt gäng som drack 

alkohol och rökte hasch. Vid 14-15 års ålder hade han testat det mesta. Han berättar att han tog allt han 

kom över, amfetamin, LSD, ecstasy, rohypnol och kokain. Han beskriver det som att han blev besatt 

väldigt snabbt av att ta droger. Kalle beskriver sitt missbruk som en sjukdom som fanns där redan 

innan drogerna kom in i bilden. Drogerna blev bara ett annat sätt att fly verkligheten. Tidigare hade 

han dagdrömt och fantiserat sig bort från verkligheten, bland annat fantiserade han om att hans riktiga 

föräldrar snart skulle hämta honom. I 8: e klass blev socialtjänsten inkopplad efter att en lärare sett 

honom och en kompis ta droger utanför skolan. Kalle fick börja gå på Maria ungdom och fick under ca 

ett års tid gå och ta regelbundna urinprover, han fick även kontakt med två socialsekreterare. Kalle 

berättar att han under den här perioden sa saker som han trodde att de på socialtjänsten ville höra. Han 

försökte i perioder vara drogfri men var som mest drogfri i en månad. Tillslut tyckte socialtjänsten att 

man skulle lösa Kalles problem med att flytta honom från Stockholm. Kalle tycker det är konstigt sätt 

att hantera drogproblem på. Han tycker att en geografisk flytt inte är en lösning, utan att en sjukdom 

som sitter på insidan och inte kan botas av fysiska lösningar som en flytt. Han fick komma till ett 

familjehem i Norrland och Kalle tyckte det var bra till en början. Han fortsatte ändå att röka hasch som 

han tagit med sig vid flytten. Kalle träffade en tjej i Norrland som han idag ser som ”sin 

överlevnadspartner”. Han beskriver denna period som mycket värdefull och han trodde att kärleken 

skulle lösa alla problem. Efter en tid rasade förhållandet och Kalle började allt mer utsätta sin flickvän 

för det som hans pappa utsatte hans mamma för. Det blev slagsmål mellan dem och han började 

alltmer känna skuld och skam för det han utsatte henne för. Kalle fick vid 17 års ålder en 

träningslägenhet. Efter en incident på familjehemmet då han ifrågasatte fadern i familjehemmet så 

blev han hemskickad och anklagad för att ha tagit dit amfetamin. Kalle var återigen tillbaka hos sina 

föräldrar. Kalle beskriver sin drogperiod som att ”leva för dagen och framtiden fanns inte”. Den enda 

mening han hade med livet var att hitta droger.  
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6.5.2 Vägen ut ur missbruket 
Någonstans i Kalles inre fanns det en känsla av att inte vilja leva det liv han hade och han mådde 

riktigt dåligt. Han visste inte hur han skulle förändra sin situation. Efter familjehemsplaceringen gick 

Kalle på sitt först NA möte. Han beskriver det första NA mötet som riktigt jobbigt och han gick in 

motvilligt. Han beskriver det som att han till en början ”spelade normal”. Kalle berättar att han hade 

hasch på sig under mötet och ”rökte på” det första han gjorde när han kom ut från mötet. Han berättar 

att han inte längre orkade leva det livet han levde, men att han heller inte kunde sluta. Kalle fortsatte 

gå på NA möten och han hade en vilja att sluta, men att viljan pendlade fram och tillbaka. Kalle 

fortsatte att gå på NA möten under ca ett års tid och under denna period tog han återfall flera gånger.  

 

Kalle berättar att ”under det här året blev jag medveten om att jag led av en sjukdom och att mina 

föräldrar led av samma sjukdom. Jag började förstå min egen uppväxt och såg ett sammanhang av 

min barndom”. 

 

 Han blev mer öppen och slutade förneka saker som hänt. Efter några månader som drogfri började 

Kalle känna sig ”nonchalant och att han hade koll på läget”. Han började sakta anpassa sig efter 

andra och gick mest på NA mötena för att andra skulle se hur duktig han var. Han beskriver den 

drogfria tiden som att sjukdomen blev allt mer framträdande när drogerna försvann. När han slutade 

med drogerna vaknade känslorna till liv och han började förneka det han kände. Kalle började må 

dåligt och såg ingen mening med livet utan drogerna. Han kände sig rastlös, tyckte livet var tråkigt och 

överreagerade ofta på småsaker. Kalle beskriver sig som en överlevare som inte kunde hantera livet, 

och som gick och knöt händerna i fickan. Kalle åkte runt på olika NA möten i Stockholm och 

hamnade tills sist på ett möte där han träffade Carlos från ”ideella föreningen”. Han kom att bli 

väldigt betydelsefull person för Kalle. Carlos fångade upp Kalle efter mötet och de pratade i flera 

timmar.  

 

Kalle berättar ”det kändes som att han brydde sig mer om mig än jag själv gjorde. Han engagerade 

sig mer i mig än jag själv. Jag tyckte det var lite underligt att någon kunde bry sig om någon annan så 

mycket. Jag har aldrig mött en sån godhjärtad människa som vill så väl, utan baktankar. Känslan han 

utstrålade var att han verkligen brydde sig och att han verkligen ville hjälpa mig. Känslan han 

framkallade stärkte mig. Äntligen en människa som förstår, och han motiverade mig till att vilja nåt 

annat med livet. Efter några samtal med Carlos började jag hitta en mening med livet och till att sluta 

med drogerna. Carlos berättade vilka rättigheter man har som barn och frågade vad hade jag varit 

med under uppväxten. Jag fick berätta hur jag haft det och Carlos gjorde min bakgrund väldigt tydlig. 

Jag fick äntligen känna att det inte var mitt fel och att jag inte var ensam om det jag varit med om. Jag 

har egentligen vetat det här hela tiden, men han gjorde det tydligt för mig. Det var skönt att få släppa 

en del av skulden”. 
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 Kalle bodde vid denna tidpunkt fortfarande hemma och han började känna att han inte längre ville bo 

kvar. Lojaliteten med föräldrarna var fortfarande stark men han fick äntligen känna på en skillnad, hur 

det kan vara när man mår bra. Till slut bestämde han sig för att bryta kontakten med sin familj och 

släkt. Den största motivationen som Kalle kände då var att man kan må bra utan droger och att det 

fanns mer i livet än att må dåligt. Kalle tyckte det var skönt att få höra att det finns en lösning och en 

förklaring på allt. 

 

6.5.3 Motståndsresursernas betydelse 
Familjen och det sociala nätverket som fanns runt Kalle under uppväxten har inte spelat någon roll alls 

för att ha slutat missbruka enligt Kalle. Han berättar att han egentligen inte känner sina föräldrar. I 

hans hem pratade man inte om sina drömmar eller hur man haft det i skolan, det var mest bråk. 

Däremot blev det nuvarande nätverket väldigt viktigt för honom. Carlos och föreningen har fungerat 

som en stärkande resurs för Kalle. Den ideella föreningen och personerna där blev som hans familj 

och det känns som ett hem. Kalle beskriver sig själv som en kille som inte haft bra självförtroende 

eller självkänsla, men att detta är något som växt allt mer.  

 

6.5.4 Tiden efteråt 
Idag är Kalle utbildad behandlingsassistent och arbetar sedan 6 år tillbaka ideellt på den förening som 

stöttade honom att sluta missbruka. Att arbeta ideellt betyder oerhört mycket för Kalle. 

 

 ”Att ge av sig själv utan att få pengar tillbaka får en att må bra. Jag behöver inte längre tänka på hur 

jag själv mår utan kan ägna tiden åt att hjälpa andra. Detta ger mig en stark självkänsla. Idag när jag 

pratar om mitt liv så berör det mig inte. Inte så att jag förtränger det men det finns ingen skuld och 

skam kopplad till det längre”. Jag har äntligen kommit i kontakt med den starka sorg och ilska som 

finns, för det jag gått miste om under uppväxten. Idag finns bara en väg att gå i livet och det är inte så 

svårt val”.   
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7. Analys och diskussion 

7.1 Uppväxtmiljön och tiden med drogerna 
I intervjupersonernas uppväxtmiljö kan man se att flera av dem kommer ifrån hem, där ena eller båda 

föräldrarna missbrukat droger eller alkohol. I alla familjer var socialtjänsten inkopplad på ett eller 

annat sätt redan innan ungdomarna började med droger. Intervjupersonerna har skött skolan i låg och 

mellanstadiet och upplevde att de tyckte skolan var rolig. Alla informanterna har i 12-13 års ålder 

börjat skolka, dricka alkohol och ta droger. Två av intervjupersonerna kommer från hem där båda 

föräldrarna missbrukat droger och alkohol. Tre av intervjupersonerna nämner minst ena föräldern som 

missbrukare. I dessa familjer nämner man även att den andra föräldern inte direkt la märke till barnets 

förändring i tonåren, och att dessa föräldrar inte hade tydliga regler och gränser. Många av 

informanterna berättar att de hade vuxna runt omkring sig exempelvis, dagispersonal, grannar, lärare, 

socialtjänst och polis som vid flera tillfällen uppmärksammade att föräldrarna var berusade, att det var 

slagsmål hemma, att ungdomen skolkade och lämnande positiva urinprov vid flera tillfällen. Några av 

dem blev tidigt tagna av polisen som en följd av berusning eller missbruk. Trots detta tog det lång tid 

innan socialtjänsten agerade. Detta gav i flera fall en känsla av att man inte var så mycket värd, 

eftersom de vuxna inte gjorde något för att hindra ungdomarna från att fara illa. Flera av dom 

beskriver att det kändes som det inte fanns någon vuxen att prata med under uppväxten.  

 

7.2 Betydelsefulla faktorer och vägen ut ur missbruket  
Petra berättar att hon varit trött på drogerna ganska lång tid innan hon slutade. På behandlingshemmet 

började hon tillslut att byta ut drogerna mot andra alternativ och intressen. Petra beskriver också att 

hon inte heller ville svika personalen som hon fått bra kontakt med. Petra beskriver 

institutionsplaceringen som mycket viktig för henne. Att komma bort hemifrån och få annat perspektiv 

på saker och ting kändes bra för henne. Petra beskriver också att föreläsningarna hon gjorde ute på 

skolor och på föräldraträffar fick henne att få ett annat perspektiv på sig själv och sin bakgrund. Detta 

är något som Berglund beskriver i sin studie. Att själva berättande av sin livshistoria gör att man kan 

reflektera och hitta kunskap och insikt om sig själv som man inte hade tidigare. Detta får personen att 

se sina erfarenheter i nytt ljus (Berglund, 2000:52). 

 

Linda beskriver att vägen bort från missbruket var en lång process och att meningen att sluta växte 

fram, och att hon inte heller ville svika personal från behandlingshemmet. Ett annat skäl var att hon 

fått mycket negativa konsekvenser av sitt missbruk exempelvis kraftiga hallucinationer. Den bra 

relationen med personal från behandlingshemmet beskriver hon som en betydelsefull faktor, att få en 

äkta relation, där hon hade ett värde. Att personalen arbetade en del av tiden ideellt och gjorde saker 

med Linda på sin fritid, gav henne ytterligare en känsla av bekräftelse och ökad självkänsla.  
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Johan beskriver också att han inte ville svika personalen som han fått bra kontakt med, som en faktor 

att hålla sig drogfri. Han beskriver även att vägen mot drogfrihet kunde ses som en process där små 

delar av negativa händelser slogs ihop. Han beskriver också att negativa konsekvenser av missbruket 

exempelvis då han fick hepatit C, har spelat in som en betydelsefull faktor till att vilja sluta med 

droger. Johan beskriver en känsla av att ha nått botten när han upptäckte att han var vuxen, inte hade 

någonstans att bo, socialtjänsten hade släppt kontrollen och han hade börjat injicera med sprutor. Han 

sökte själv hjälp vid denna tidpunkt och beskriver detta ögonblick som hans vändpunkt, då det för 

hans del handlade om att överleva eller gå under.  

 

Elina beskriver att hon vid flera tillfällen sökte upp ”ideella föreningen” innan hon skulle dricka 

alkohol eller ta droger, kanske för att någon skulle lägga märke till henne och stoppa henne. Hon 

beskriver vändpunkten som en kväll då hon nådde sin botten och skammen var så stor att hon inte 

längre stod ut med livet hon levde. Hon beskriver mötet med personalen från ideella föreningen som 

en vändpunkt, att hon äntligen fick bekräftelse, kärlek och någon som lyssnade. Elina och Johans 

beskrivning av att ha nått sin personliga botten stämmer väl överens med Brill & Nash studie om ”The 

rock bottom”. I Arne Kristiansen avhandling (2000), Fri från narkotika, har han hittat tre olika mönster 

i de motiv som undersökningspersonerna hade för att vilja sluta med narkotika. Den ena gruppen 

beskrev vändpunkten som en tidpunkt i livet då tillvaron kändes värre än någonsin tidigare. En känsla 

av att ha nått sin personliga botten. Brill & Nash (1972) kända studie om ”The rock bottom” kan 

beskrivas som en existentiell kris då individen själv känner att man nått absoluta bottenläget och måste 

förändra sitt liv. Kanske är det så att det stämmer, den samhälleliga föreställningen om att personen 

”måste knarka färdigt”, innan man kan sluta. Eftersom drogernas effekt är sådan att personen till en 

början får en positiv upplevelse och att drogen är beroendeframkallande, kan göra det svårt att sluta 

om man inte sett starka negativa konsekvenser av sitt missbruk. Kristiansen beskriver de främsta 

motiven för den andra gruppen att de tröttnat på drogerna och upplevde det som meningslöst. Den 

tredje gruppen som Kristiansen intervjuat hade också negativa erfarenheter av drogmissbruket, men 

hade ändå inte bestämt sig helt för att sluta med droger. Deras sätt att sluta beskrivs som att ”de gled 

bort från missbrukslivet när deras livssituationer förändrades, att de hamnade i nya sociala 

sammanhang där narkotikan inte längre passade in” (Kristiansen, 2000:200).  

Detta är inget som informanterna i min studie nämnde, men jag tror det kan var skillnad på hur man 

ser på sitt missbruk beroende på ålder. De jag har intervjuat har alla slutat med droger vid 20 års ålder, 

Kristiansen har intervjuat äldre personer och det är troligt att man får dessa svar från personer med 

längre erfarenhet av missbruk.   

 

 Kalle beskriver liksom Johan en känsla av att inte vilja ha det liv som han hade. Kalle sökte sig själv 

till NA möten för få hjälp, trots att viljan pendlade fram och tillbaka. Han blev under det här året 

medveten om sitt eget liv, bakgrund och sammanhang. Kalle beskriver sin vändpunkt då han träffade 
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en person från ”ideella föreningen” som verkligen såg och lyssnade på honom.  Känslan han gav 

Kalle gjorde att han började se sitt eget värde och en mening med att sluta med droger. Att träffa 

någon som verkligen brydde sig om utan att vilja få något tillbaka. Kalle har inte heller så mycket 

socialt stöd hemifrån, utan fick det när han kom i kontakt med NA och ideella föreningen. Han känner 

att han träffat personer som stärkt hans självförtroende och självkänsla väldigt mycket. I Stig-Arne 

Berglunds studie beskriver många ungdomar att just mötet med en person, att få en nära relation och 

bli respekterad och sedd är den absolut viktigaste motivationskällan till att sluta med droger 

 (Berglund, 2000: 261).  

 

Att knyta sociala band till andra, bli respekterad och bekräftad ses enligt Berglunds studier som den 

primära motivationskällan. Att få förståelse och känna gemenskap med andra är grundläggande 

drivkrafter bakom människors vilja. Den egna viljan ses som den starkaste drivkraften till varför 

människor väljer att sluta med droger. Berglunds studie visar att avgörande beslut kan bero på att 

personen tröttnat på droglivet, hittat andra alternativ till livsstilen eller knutit nya nära relationer. 

Beslut om ändrad livsstil kan även komma efter att man sett för mycket av drogernas baksidor. Många 

av ungdomarna i Berglunds studie beskriver människor som haft inflytande och påverkat dem på ett 

positivt sätt, då de ställts inför svåra livssituationer. Detta är något som är väldigt framträdande i min 

studie med. Att bli sedd, lyssnad på och att någon ställde upp för dem. Linda, Elina och Kalle nämner 

detta som en mycket viktigt faktor för de skulle få fram viljan att sluta med droger.  

Berglund drar kopplingar till copingforskningen som ”talar om viktiga människor som skyddande 

faktorer, som i kritiska livssituationer sett dem och haft en avgörande positiv inverkan på hur 

svårigheter hanterades” (Berglund, 2000:261).  

Bekräftelsen ungdomarna får behöver inte handla om djupa långvariga kontakter, utan en person som i 

rätt ögonblick bekräftar, lyssnar, engagerar sig och säger saker som fastnar. En människa som finns till 

hands just när personen behöver det. Berglund resonerar om att kanske skapas denna bekräftande 

person av ungdomen som behöver det, och kanske är det så att vissa av ungdomarna jag intervjuat 

medvetet sökt en person som kunnat hjälpa dom. Många av ungdomarna Berglund intervjuat berättar 

att i den utsatta livssituationen skapade kompensation för besvärliga familjeförhållanden. Flera av 

mina intervjupersoner skapade kompensation för trasiga relationer efter att de slutat med drogerna. 

Många i min studie pratade om att ha mött en person som gjort mer än de behövde, vid viss tidpunkt 

och att detta betytt väldigt mycket och framkallat en känsla av värde, att få känna sig speciell 

(Berglund 2000: 262). Elina, Kalle och Linda beskriver detta tydligt i mina intervjuer, att de mött en 

person som ingav dem ett värde och att denne människa gjorde det med ett villkorslöst engagemang.  
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7.3 Motståndsresursernas betydelse  
Flera av informanterna nämner i intervjuerna att de har ett stort självförtroende och en tro på sig 

själva. Nästan alla nämner att de haft dålig självkänsla men att de har lätt att få kontakt med andra och 

en bra social förmåga. Petra beskriver den ekonomiska situationen i familjen som god, Elina och Kalle 

nämner att de kommer från fattiga familjer. Nästan alla beskriver sig själv som en person som har lätt 

för att lära och få kunskap. I Antonovskys resonemang kring varför vissa lyckas behålla god hälsa 

trots motgångar i livet, ligger förklaringarna i att vi har olika motståndskraft och denne motståndskraft 

bottnar till en del i vår uppväxtmiljö och vårt arv. (Antonovsky, 2007:16). Många av mina 

intervjupersoner har inte haft mycket av dessa motståndsresurser, men har istället haft starka 

individuella inre resurser som tidigare nämnts. De inre resurserna hos mina intervjupersoner har gjort 

att de funnit andra viktiga personer som hjälpt dom att hitta en meningsfullhet med att sluta med 

drogerna. I kontakt med andra har de fått en större begriplighet om hur och varför deras liv blivit som 

det har blivit, och personer de mött har gett dem resurser som de tidigare saknat. Många av 

intervjupersonerna i min studie beskriver mötet med andra viktiga personer som en stark 

motivationskälla. Dessa personers sätt att bry sig om, framkallar en känsla av meningsfullhet och 

värde. Antonovskys teori är användbar inom många områden, även inom detta område gällande 

återhämtningsprocesser. Dels för att det enligt mig är självklart att alla människor vill känna en 

meningsfullhet i livet. Även en begriplighet och att känna ett sammanhang är enligt mig viktiga 

faktorer för att kunna hantera sitt liv på ett bra sätt och en förutsättning för att behålla sin psykiska 

hälsa. Dels så handlar det om att människan ska ha hopp, men även om att känslomässigt och kognitivt 

känna sig själv, för att klara motgångar i livet. Jag anser att detta är något grundläggande för alla 

människor.  

 

7.4 Institutionsplaceringen  
I Jan Blomqvist studie tyder resultatet på att de som varit institutionsplacerad haft en mer utsatt och 

problematisk uppväxt än de som slutat utan behandling. Detta är nåt som inte stämmer med min 

studie. Jag har snarare upplevt att de som hade jobbigast hemma i min studie, inte placerades på 

behandlingshem. De som däremot fick professionell behandling har liksom intervjupersonerna i 

Blomqvist studie pekat på personligt engagemang från personalens sida, som en viktig faktor för att 

sluta med narkotika. Blomqvist studie pekar också på att återhämningen ses som långvarig process 

som påverkats mycket av olika omgivningsfaktorer, samt hur man blivit bemött av andra människor 

(Blomqvist, 2002:4). Detta är något som genomgående stämmer i mina intervjuer, oavsett om de varit 

omhändertagna eller inte.  
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7.5 Tiden efteråt och betydelsefulla faktorer  
Flertalet är idag helt nyktra för att inte riskera att falla tillbaka till drogerna igen. Alla har avslutat 

utbildningar eller studerar idag. De faktorer om håller intervjupersonerna drogfria idag är de viktiga 

sakerna som de fyllt sina liv med istället för drogerna. Exempelvis sina barn, nya vänner och partners, 

utbildningen eller arbetet, som man inte är villig att förlora på grund av drogerna. Många beskriver 

också en känsla av att ha gått vidare i livet, att de fått ett annat värde och en större självkänsla.  

 

7.6 Stärkande karaktärsdrag 

Emmy Werners longitudinella studie av en grupp barn på ön Kauai i Stilla havet visade att 

motståndskraftiga barn och ungdomar hittade andra människor som kan vara stödpersoner för dem om 

föräldrarna inte tar det ansvaret. Många kunde på så sätt bygga upp sitt självförtroende och självtillit. 

Slumpmässiga kontakter knöts med människor som öppnade nya vägar för dem och gav deras liv 

mening (Werner & Smith 2003: 241). Detta är något som mycket väl stämmer med de svar jag fått i 

mina intervjuer. Många av informanterna ser sig själva som starka individer med stort självförtroende. 

Alla är sociala personer som har lätt att få kontakt med andra människor. Många beskriver också att de 

har lätt för att lära och få kunskap. Nästan alla beskriver att det sociala nätverket hemifrån inte varit 

särskilt starkt, men att de hittat andra personer som fungerat som stärkande resurser som kunnat ge 

dem bekräftelse 

 

Enligt Emmy Werners studie är karaktärsdrag som social begåvning, känslomässig stabilitet, normal 

intelligens och en förmåga att väcka ett positiv gensvar i omgivningen, stärkande faktorer för 

motståndskraftiga barn. Starka känslomässiga band till någon vuxen som kunde ge barnet tillit, 

självständighet och initiativkraft var ytterligare faktorer som spelade stor roll för de barn som lyckades 

klara sig från att utveckla svåra permanenta problem. Ytterligare visade studien på att ett extern 

stödsystem var viktigt. Exempelvis ungdomsrörelse eller skola som uppmuntrade deras kompetens och 

gav dem en känsla av gemenskap (Werner & Smith 2003:226). Många av mina informanter har hittat 

denna gemenskap i samband med att de slutat med drogerna. Det kan vara gemenskap i skolan, i olika 

aktivitetsgrupper eller föreningsliv. Studien visade även att många hade ett starkt behov av att 

distansera sig från sina föräldrar och syskon för att slippa dras in i deras materiella och känslomässiga 

problemområden (Werner & Smith 2003:227). Även i min studie har idag många av 

intervjupersonerna helt eller delvis brutit kontakten med föräldrar, syskon och gamla kompisar. 

 

7.7 Slutsatser 
De fem unga vuxna personerna jag har intervjuat har alla varit i kontakt med droger och haft ett 

ganska omfattande missbruk innan de kom till en vändpunkt i sitt missbruk. Vissa av 

intervjupersonerna kommer ifrån en mycket utsatt miljö i barndomen och vissa har haft det lite 
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tryggare, med åtminstone en fungerande förälder närvarande. Det som ändå går som en röd tråd 

genom deras berättelser är, att de haft vuxna omkring sig som inte sett dem och deras väg mot 

missbruket, eller sett men valt att inte agera. Flera av informanterna uppgav under intervjuerna att de 

kände sig besvikna över att inte ha blivit sedda och stoppade tidigare i livet. Slutsatserna jag drar från 

min studie och den forskning som jag läst igenom gällande ungdomar och återhämtning från missbruk 

är, att i barns eller ungdomars liv finns det stunder och tidpunkter då de är mer benägna att lyssna och 

ta in saker från andra människor. Därför tror jag det är mycket viktigt att som socialarbetare vara 

öppen med det man ser och hellre fråga en gång för mycket om hur barnet eller ungdomen mår, än en 

gång för lite. Även om det verkar som att man inte får gensvar för det man säger, eller att personen 

inte öppnar sig med sina problem, tror jag att det är mycket viktigt att fortsätta bry sig. Att inte var 

rädd att trampa föräldrar på tårna eller pressa barnet eller ungdomen för mycket. Att tro att någon 

annan tar tag i situationen och därför gör man ingenting. Många av de unga vuxna har varit barn som 

tidigt visat signaler på att allt inte stod rätt till. Ingen vuxen har frågat dem hur de mår och hur de har 

det hemma. Kanske är det så att många av utsatta barn och ungdomar själva hittar en person som kan 

fungera som stöd för dem, men jag tänker på dem som inte är som de jag intervjuat. Mina 

intervjupersoner upplever jag som sociala, kloka personer med mycket viljestyrka. De är personer som 

jag upplever har en stark drivkraft att ta sig fram i livet. De personer som inte har dessa ovanstående 

personlighetsdrag då, är det dessa personer som det inte går bra för senare i livet? De som kanske inte 

har förmågan att söka upp någon vuxen att prata med, eller har turen att träffa en person som är beredd 

att göra det där extra för dom. Dessa personer kanske löper störst risk att inte återhämta sig från 

missbruk.  

 

För vidare forskning anser jag att det skulle vara intressant att fortsätta titta på riskfaktorer och 

skyddsfaktorer i ett mer jämförande perspektiv. Det skulle även vara intressant att göra en studie på de 

unga vuxna som inte klarat sig ur missbruk, för att höra deras tankegångar om vad som saknats i deras 

liv för att vilja/kunna sluta missbruka.  
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 Bilaga 1 
 
Ersta sköndal Högskola 
Herbert Widmans väg 12 
Handledare: Elisabet Svedberg 
E-post:  
Telefon:  
 
 
 
Brev om informerat samtycke 
 
Jag heter Veronica Persson och studerar sista terminen på socionomprogrammet vid Ersta Sköndal 
Högskola. Jag håller just nu på med en uppsats som handlar om olika omständigheter och faktorer som 
gjort att man slutat med droger. Du har blivit tillfrågad om att delta i undersökningen för att du med 
dina erfarenheter kan bidra till ökad kunskap om, vilka faktorer som kan vara betydelsefulla för att 
sluta med droger.  
Intervjun kommer att ta ca 30-60 minuter och spelas in på band. Under arbetets gång kommer det 
inspelade materialet att förvaras inlåst och oåtkomligt för obehöriga. Det inspelade materialet kommer 
endast att användas av mig och min handledare Elisabet Svedberg.  Materialet kommer att förstöras 
efter att uppsatsen är klar. Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst 
avbryta intervjun eller avböja att svara på vissa frågor. Resultatet av intervjun kommer att redovisas på 
ett sådant sätt att inga uppgifter om dig som privatperson kommer att lämnas ut. Vid eventuell 
komplettering ber jag att få återkomma till dig. Du har även möjlighet att få ta del av din intervju efter 
jag har skrivit ut den. Jag skickar med det frågeformulär som jag kommer att använda mig av under 
intervjun, för att du ska ha möjlighet att i lugn och ro fundera kring dina motiv och faktorer som 
gjorde att du slutade med droger.  
Genom intervjun bidrar du till ökad kunskap om hur man kan få unga att sluta missbruka. 
Om du har frågor eller synpunkter om intervjun eller uppsatsen så kan du kontakta mig eller min 
handledare Elisabet Svedberg.  
 
Med vänlig hälsning 
Veronica Persson 
Telefon:  
E-post:  
 
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående: 
 
 
 
-------------------------------------------                                  Datum------------------------------------ 

 

 



Bilaga 2 
 
Intervjuguide 

Uppväxten och tiden med droger 

- Kan du berätta lite kort om din uppväxt och hur det såg ut? 

- Hur började du med droger? 

-Hur var din upplevelse av den tiden? 

-Hur var din relationen med familj/släkt och vänner? 

- Fanns det andra vuxna omkring dig som du kände förtroende för och kunde prata med? 

-Hur såg boende och skolsituationen ut för dig efter att du börjat med droger? 

- Hur hanterade du din livssituation då? 

- Hur upplevde du tillvaron? 

- Var du i kontakt med socialtjänsten under den här tiden? 

- Har du varit omhändertagen av LVU? 

- Har du varit placerad på behandlingshem som en följd av missbruket? Om ja, var placeringen 

ofrivillig eller frivillig? 

 

Uppbrottet från missbruk 

-Vad var din anledning för att sluta med droger?  

-Kan du urskilja någon avgörande faktor för att sluta med droger. Exempelvis dina tankar och känslor 

eller olika faktorer som du själv tycker var betydelsefulla just då. 

- När du väl bestämt dig, slutade du då med allt på en gång eller var det nåt som växte fram och avtog 

mer och mer? 

-Hur kändes att lämna drogerna bakom sig? Tankar och känslor då och nu? 

-Hade du några speciella strategier för att sluta med droger? 

 

 

Motståndsresursernas betydelse 

- Vilken roll spelade det sociala nätverket runt dig, exempelvis din familj eller andra relationer för ditt 

uppbrott? 

- Kan du se några inre resurser hos dig själv som gjorde att du klarade att sluta med droger. Exempel 

på inre resurser kan vara bra självförtroende, bra självkänsla och inre styrka.  

- Hur ser du själv på din förmåga till social kapacitet, exempelvis förmåga att samarbeta med andra, 

förmåga att få kontakt med andra människor?  



- Hur har dina resurser/ tillgångar sett ut? Exempel på resurser kan vara bra ekonomi, bra socialt 

nätverk exempelvis vänner som kan ge stöd, meningsfull sysselsättning och lätt för att lära och få 

kunskap.  

 

 

Betydelsen av institutionsplacering 

- Vilken betydelse hade institutionsplaceringen för ditt uppbrott. 

 - Fanns det yttre påverkan från personal och ungdomar på behandlingshemmet som påverkade dig i 

ditt beslut? 

 - Vilken betydelse hade avståndet till din hemstad och gamla kompisar för att du skulle sluta med 

droger? 

 

 

Tiden efteråt 

- Kände du någon gång olustkänslor i samband med ditt uppbrott? 

 På vilket sätt i så fall?  

-  Kände du att du fick hjälp under tonårstiden att hitta en mening och möjlighet att sluta med droger?  

- Kände du under perioden med droger att du fick hjälp att hitta ”mening” med att sluta? 

- Hade du några återfall efter att du slutat med droger? 

- Vilka faktorer håller dig drogfri idag? 

- Finns det något stöd du saknat under tonårstiden? 

- Vad är det viktigast att tänka på när man ska få en ungdom att sluta med droger? 

- Kan du i efterhand peka på situationer eller samtal som påverkat dig mer till att vilja sluta med 

droger? 

- Kan du idag se en helhetsbild/sammanhang av varför du började med droger, och hur det kommer sig 

att du klarade av att sluta med droger? 

-Hur ser ditt liv ut idag? Planer inför framtiden? 
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