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Abstract 

Title: Self-image and relationships while in an addiction - A qualitative study on self-image 

development among former addicts. 

Authors: Joanna Furmanski and Josefin Malmström 
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The purpose of this qualitative study is to examine the self-image of former addicts. The 

purpose is divided into three research questions: What has influenced former drug addicts in 

the development of the self-image? What significance has the childhood and relationships had 

for developing the self-image? What impact has the addiction had on the way these 

individuals define themselves? 

To answer these questions the authors conducted six semi-structured interviews, with 

individuals who have had a former addiction. The empirical material was thematically 

structured and examined out of specific categories and divided into themes in the analysis. 

The material is analyzed by theories about self-image, identity development, social 

inheritance and the impact of alienation and recognition. The study shows that the abuse itself 

had significant meaning for the self-image of these individuals, but not to the extent of the 

social factors. One conclusion is that critical events and relationships have been of great 

importance for developing the self-image. The results are consistent with previous research 

showing that childhood, relationships and essential events in life may affect the development 

of the self-image. 



Sammanfattning 

Titel: Självbild och relationer vid missbruk. En kvalitativ studie om självbildens utveckling 

hos före detta missbrukare 

Författare: Joanna Furmanski och Josefin Malmström 

Nyckelord: Självbild, identitet, missbruk, utanförskap, avvikelse, socialt arv. 

 

Syftet med den här kvalitativa studien är att studera självbilden hos före detta missbrukare. 

För att undersöka syftet delas det in i tre frågeställningar: Vad har påverkat före detta 

missbrukare i utveckling av självbilden? Vilken betydelse har uppväxt och relationer haft för 

utveckling av självbilden? Hur har missbruket påverkat hur individerna definierar sig själva?  

För att besvara dessa frågor utfördes en intervjustudie av sex vuxna i Stockholm med en 

bakgrund i missbruk. Materialet bearbetas genom tematisering för att undersöka specifika 

kategorier som i analysen delas in i övergripande teman. Intervjumaterialet analyseras genom 

teorier om självbild, identitetsutveckling, socialt arv och individens påverkan av utanförskap 

och erkännande. Studien visar på att missbruket varit betydande men inte i den grad som de 

sociala faktorerna. En slutsats är att händelser och relationer har varit av stor betydelse för 

individernas självbild. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning som visar på att 

uppväxt, relationer och avgörande händelser påverkar självbilden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter, för att ni tog er tid att dela med er av era 

upplevelser. Utan er hade denna studie inte blivit vad den är! Att ni så öppet delat med er av 

era erfarenheter och låtit oss ställa frågor som vi själva knappt hade kunnat svara på, är vi 

tacksamma för. Ni har gjort oss än mer medvetna om vikten av att ödmjukhet och att bemöta 

människor med respekt, speciellt i vårt framtida arbete inom socialt arbete. 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Dina Avrahami för kloka råd, stöd i skrivandet och i 

utförandet av studien. Även de personer som har stöttat oss i skrivandet genom läsning av 

texter, synpunkter och hjälp med språk har varit ovärderliga. Det har varit spännande att 

utföra denna studie, det har väckt mycket känslor och nya tankar hos oss. Vi hoppas därför att 

läsaren kommer att finna studien intressant och givande! 

 

Joanna Furmanski och Josefin Malmström 

Stockholm, juni 2012 
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1. Inledning 

I detta kapitel introduceras läsaren med en bakgrund för drogproblematiken i Sverige, sedan 

redogörs för den problemformulering och hypotes som studien grundas på samt studiens syfte 

och frågeställningar. Därefter definieras studiens centrala begrepp och läsaren får en inblick i 

uppsatsens disposition, ansvarsfördelning och den tidigare forskningen. 

1.1 Bakgrund 

Missbruksutvecklingen tog fart i Sverige i mitten av sextiotalet och spreds med landets 

ungdomskultur. De vanligaste drogerna i Sverige har varit cannabis samt amfetamin 

(Helling:1985:97). År 2012 publicerade Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (CAN) en rapport med titeln Drogutvecklingen i Sverige (CAN rapport 

130). Rapporten visade en ökning av antalet tunga missbrukare under perioden 1992-1998. 

Antalet användare steg då från 19 000 till 26 000 personer. Detta utgjorde en hög ökning 

jämfört med perioden 1979-1992 då siffrorna uppskattades till 15 000 respektive 19 000 

personer. År 2007 genomfördes ytterligare en studie där antalet av den ”problematiska 

narkotikaanvändningen” uppskattades till 29 500 personer. Rapporten försökte även beräkna 

mörkertalet av användare och bör därför inte ses som exakta. Det bör påpekas att dessa studier 

utgick från olika metoder och att det kan ha bidragit till en viss förhöjning av mätningen år 

2007 (ibid: 98-99). 

     Den förförståelse vi som författare har av missbruk uppkom genom arbete och praktik i 

fältet. En av författarna (Joanna Furmanski) har i arbete inom säkerhet och vård, fått egna 

erfarenheter utifrån möten med missbrukare. Den andra författaren (Josefin Malmström) har 

haft praktik på en missbruksenhet i Stockholm. Tillsammans har vi tidigare skrivit uppsatser 

som berört ämnet missbruk vilket har lett till ökat intresse och utbredd kunskap kring ämnet. 

Den förförståelse vi har går inte att bortse från i studien (Aspers 2011:38).     

     Under vårterminen 2012 höll verksamheten ”2nd Chance” (se Bilaga 4 för beskrivning) en 

föreläsning för studenter på Södertörns högskola, vilket gav nya tankar kring ämnet. I 

berättelserna problematiserade dessa personer hur de blivit bemötta av myndigheter på grund 

av deras bakgrund i kriminalitet och missbruk. Deras upplevelser fick oss att reflektera kring 

vilken samhällsbild som finns av missbruk.  

     Den fortsatta ökningen av antalet missbrukare är oroväckande. Användning av droger är i 

sig en kriminell handling, därför kan tänkas att missbruket påverkar individernas ställning i 

samhället. Vi tror att människor i samhället har en förförståelse kring missbruk, som kan 



2 
 

grundas på flyktiga möten med missbrukare eller den bild som framställs i media. Utan 

personlig erfarenhet av missbruk har många fördomar om personer som missbrukat. Vi anser 

därför att denna studie, genom informanternas upplevelser, kan bidra till ökad förståelse för 

den problematik dessa individer står inför samt leda till nya insikter i framtida forskning. De 

fördomar som finns kan bidra till att försvåra integrationen i samhället vilket kan bli 

problematiskt för individen i processen av att lämna missbruket. 

 

1.2 Problemformuleringar och hypotes 

Med avstamp i den bild som ges här ovan utformade vi vår hypotes. Vi gjorde detta genom 

diskussioner av vilka problem missbruket medför för individen. Från lärdom av tidigare 

gemensamma uppsatsskrivningar som handlade om barn till missbrukande föräldrar samt hur 

nätverket påverkar individens möjlighet att ta sig ur sitt missbruk uppkom nya frågor. 

     Vårt ursprungliga syfte grundades i en hypotes om att missbrukares självbild påverkas av 

samhällssynen av missbruk. Vi hade en tanke om att det finns en mekanism i samhället som 

stämplar individer och påverkar självbilden negativt. Denna tanke förkastades under perioden 

vi utförde intervjuerna då det informanterna tog upp snarare visade på olika aspekter som 

påverkat hur självbilden utvecklats innan, under och efter missbruket. Då informanterna är 

före detta missbrukare låg deras fokus på vart i livet de befinner sig nu. De studier och teorier 

som vi hittat inom området har fokus på uppkomsten av missbruk eller utvecklingen av 

självbilden. Om vi som framtida professionella inom socialt arbete har mer vetskap om hur 

självbilden kan påverkas av ett missbruk kan det tänkas att det ger oss bättre förutsättningar 

att bemöta dessa individer. Utifrån det vill vi även öka förståelsen för vad före detta 

missbrukare själva anser har påverkat självbilden. 

 

De nyckelord vi använde oss av vid informationssökning inför studien var självbild, identitet, 

självuppfattning, personlighet, missbruk samt beroende. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera före detta missbrukares självbild. 

Syftet nås genom en kvalitativ intervjustudie av vuxna i Stockholm med 

missbruksbakgrund. 

Frågeställningarna är: 

- Vad har påverkat före detta missbrukare i utveckling av självbilden? 
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- Vilken betydelse har uppväxt och relationer haft för utveckling av självbilden? 

- Hur har missbruket påverkat hur individerna definierar sig själva? 

1.4 Centrala begrepp 

Identitet definieras i Nationalencyklopedin som en medvetenhet om sig själv och att det finns 

en gräns mellan självet och andra. Grunden för jaget är detsamma oavsett de förändringar som 

sker i livet. Utifrån de erfarenheter individen skaffar sig i livet skapas personligheten och 

identiteten består av en medvetenhet kring detta. Identitet definieras också genom synonymen 

självbild (Nationalencyklopedin, identitet). 

Missbruk definieras enligt Nationalencyklopedin som en okontrollerad eller överdriven 

användning av alkohol och droger. Då det enligt svensk lagstiftning är olagligt att använda 

droger, utgår även vi från att allt bruk av droger ses som missbruk (Nationalencyklopedin, 

missbruk). Begreppen självuppfattning, självkänsla och personlighet används också, eftersom 

begreppen går in i beskrivningarna av självbild och identitet. 

 

1.5  Uppsatsdisposition och ansvarsfördelning 

     Uppsatsens disposition har uppkommit dels utifrån diskussioner kring vad vi anser har 

varit relevant för vår uppsats och dels i samråd med handledare. Studien är uppdelad i sex 

kapitel. Det första kapitlet inleds med en bakgrund för att sedan gå in på studiens 

problemformulering, syfte och frågeställningar. Sedan följer en introduktion av studiens 

centrala begrepp, uppsatsdisposition och ansvarsfördelning samt en genomgång av tidigare 

forskning. Det andra kapitlet beskriver valda metoder och utförandet av studien. I kapitel tre 

beskrivs den teoretiska ramen, i kapitel fyra utförs en analys där intervjumaterialet lyfts och 

diskuteras. Avslutningsvis följer kapitel fem med en sammanfattning av resultatet samt 

kapitel sex där en slutdiskussion förs.  

     Uppsatsen är ett resultat av samarbete kring de olika delarna. De delar som vi delat upp har 

varit teorikapitlet och delar av förarbetet till metodkapitlet. Joanna Furmanski har skrivit 

delarna utifrån Lalander, Erikson (se 1.6) och avsnitt 3.4. Josefin Malmström har skrivit 

delarna utifrån Jonsson (se 3.1), Goldberg (1.6 samt 3.2) teorin. Del 3.3 har, i stort skrivits 

och omarbetats tillsammans. 

     Furmanski har ansvarat för sammanställning samt transkribering av intervjuer med 

informant 3,4 samt 5, Malmström har ansvarat för detsamma med intervjupersonerna 1, 2 

samt 6. Vi har var för sig ansvarat för beskrivningar av respektive informanter; 

beskrivningarna finns i Bilaga 3. 
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     Syfte, frågeställningar, intervjuguide och intervjuer har framställts och genomförts 

tillsammans, detta för att de avsnitten är grundläggande i studien. Analyskapitel och kapitlet 

slutdiskussion har skrivits av båda författarna och uppkommit i gemensamma diskussioner 

och bearbetning av insamlat material. Det har varit viktigt för båda med delaktighet i 

utformandet av samtliga avsnitt. För att underlätta för läsaren inleds kapitlen med en kort 

beskrivning av innehållet i respektive kapitel. 

 

1.6  Tidigare forskning 

     När vi sökte efter tidigare forskning inom ämnet för att hitta teorier och forskningsresultat, 

upptäckte vi att kombinationen missbruk och självbild knappt gav något resultat. De studier 

där kombinationen används handlar vanligen om uppkomsten av missbruk eller om utveckling 

av självbilden. Det gjorde att de teorier vi använt oss av antingen behandlar missbruk, 

självbild eller identitet var för sig, men även teorier kring begrepp som självuppfattning och 

personlighet används. 

 

 Philip Lalander (1998) skrev om ungdomskultur och självbild i sin avhandling Anden i 

flaskan. Det som är intressant för vår studie är att den ämnar förklara samband mellan 

betydelsen av alkohol och skapandet av identiteter samt hur alkoholen kan bidra till förståelse 

av- och möjlighet till att relatera till omvärlden. Att fokus ligger på ungdomar kan ses som 

användbart då majoriteten av våra informanter började med droger när de var ungdomar. 

Studien leder inte till förklaring av våra frågeställningar men innehåller vissa aspekter som är 

värda att lyfta fram för att förstå tidigare upplevelser hos våra informanter. 

    Det kulturanalytiska perspektivet i studien menar Lalander (1998) är ett ovanligt perspektiv 

i svensk forskning för att se på betydelsen av alkohol som en kulturell företeelse (ibid: 15). 

Lalander (1998) frågar sig hur alkohol kan användas för att förklara vem ungdomen är, vart 

de kommer ifrån och vart de är på väg. För att förstå de sociala och kulturella processerna 

som ligger bakom alkoholens betydelse utfördes intervjuer med tre olika grupper, vars 

relation till alkohol skiljde sig åt. Ett centralt antagande i Lalanders avhandling är att 

ungdomars identitetsskapande sker i pendling mellan identitetsmässig kontroll och kroppslig 

utlevelse (ibid: 17-19). 

     Lalanders (1998) resonemang om motstånd och makt är intressant för denna studie genom 

att vissa individer har känt sig begränsade i sina möjligheter antingen genom direkta beslut 

från myndigheter, eller som följd av ett utanförskap. Lalander beskriver även hur synen på 
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”sitt själv” ses i relation till hur individen upplever att andra ser på denne. Individens behov 

av tillfredställelse och känsla av att kunna påverka de strukturer som omger den, förutsätter att 

individen blir sedd av andra som ”fri och egenmäktig”. Då individen upplever begränsningar 

av sin frihet och inte upplever sig ha möjlighet till tillfredställelse, kan ett motstånd uppstå 

mot de maktstrukturer som omger individen (ibid: 46). 

     Lalander (1998) beskriver att ungdomstiden som period innebär ett intensivt 

identitetsarbete, där den unge genom uttryck och betoning på sin egen stil, försöker visa andra 

och sig själv vem denne är. Lalander (1998) använder Johanssons och Miegels begrepp 

personlig identitet och social identitet. Personlig identitet syftar till vem personen anser sig 

vara som unik individ och social identitet till vem personen är i förhållandet till andra i 

samma grupp (ibid: 45). Författaren menar att genom situationer där alkohol används vågar 

ungdomar i den ”högkonsumerande gruppen” framställa sig på ett sätt de inte annars skulle 

våga. Lalander (1998) förklarar att vid situationer som inte förknippades med alkohol så 

förväntades ungdomarnas beteende vara mer korrekt. De blir då mer medvetna om vilka krav 

omgivningen har på dem (ibid: 140). Lalander menar att för de ”högkonsumerande” 

ungdomarna blev alkoholen en väg till frihet och gav dem möjlighet att skapa nya vänskaper 

och påverkade deras roll i gruppen. Nackdelen kunde dock vara att på grund av den 

symboliska betydelsen av alkoholen, fick ungdomarna inte bekräftelse för sin egentliga 

personlighet och kunde därför riskera att hamna utanför gruppens gemenskap (ibid: 142). 

 

En individs erfarenheter och upplevelser förs vanligen samman med dennes omgivning. 

Personer med speciell problematik kan till exempel få svårigheter med annat då den är i ett 

missbruk. En teori som förklarar hur individen påverkas av omgivningen är utvecklingsteorin, 

som är relevant som ytterligare inblick i identitetsbegreppet. 

     Enligt Eriksons (1979) utvecklingsteori skapas identiteten genom en process mellan 

individens inre och yttre sammanhang (ibid: 19). Viktiga begrepp ur Eriksons teori är negativ 

identitet och identitetsförvirring. Dessa ger förklaring för omgivningens påverkan samt 

eventuella problem i identitetsskapandet genom att individen dels ses som en social varelse 

och dels en individ med personlig identitet. 

     Utvecklingsteorin är även kallad kristeori då Erikson (1979) betonar existentiella kriser i 

livet som betydande för människans utveckling. Författarens definition av kris innebär inte en 

akut kris, utan ses som vändpunkter som påverkar vilken riktning utvecklingen tar. Erikson 

betonar att den unge behöver bekräftelse från de personer som denne anser är viktiga (ibid: 
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14). Endast när den unge identifierar sig på nytt genom ”ledargestalter” och jämnåriga som 

inte tillhör familjen kan kriser lösas (ibid: 75). 

     Eriksons (1979) begrepp negativ identitet och identitetsförvirring är användbara som 

förklaringar av omgivningens påverkan. Den unge individen behöver bekräftelse av de som är 

viktiga för denna i omgivningen, vilket är viktigt för att personen ska finna sin plats i olika 

sociala grupper. 

 

Ted Goldberg (2010) har utformat en stämplingsteoretisk modell i fyra stadier. Det första 

stadiet är föräldrars stämpling, det andra stadiet är samhällelig stämpling, det tredje stadiet är 

sekundär stämpling och det fjärde stadiet är avvikelsespiralen. Dessa stadier kan i denna 

studie förklara hur individer i flera steg i livet kan utsättas för stämpling från omgivningen. 

Om vi utgått från vår ursprungliga hypotes, att samhällssynen påverkar missbrukaren, hade 

stämplingsteorin varit mer relevant men lämpar sig nu som tidigare forskning. 

     Ett av Goldbergs (2010) grundläggande antaganden är att alla människor föds utan 

självbild. Barnet vet inte till en början vem denne själv är, vilket gör det svårt för barnet att 

förstå samhällets normer och strider därför mot normerna. För att barnet ska lära sig de 

samhälleliga normerna måste barnet få reaktioner på sitt beteende från andra människor. 

Dessa reaktioner kommer från barnets ”signifikanta andra”, vilket Goldberg menar är dennes 

föräldrar. De flesta föräldrarna uppfostrar barnet genom att säga att det inte är fel på dem, 

utan att det är den utförda handlingen. När föräldrarna istället menar att det är fel på barnet 

kan det leda till, menar Goldberg, att det första steget i individens avvikarkarriär tas genom 

stämpling från föräldrarna. 

     Det andra stadiet i Goldbergs (2010) modell är den samhälleliga stämplingen, visar sig när 

barnet möter normer i samhället utanför hemmet. Av detta ökar barnets antal av ”signifikanta 

andra”, som ger respons på barnets beteende och det lär barnet om samhällets normer. Om 

barnet återigen i detta stadium får veta att det är de det är fel på kan det leda till andra steget i 

avvikelsekarriären.  

      Goldbergs (2010) tredje steg heter sekundär avvikelse, detta steg kliver barnet in i när 

självbilden blivit etablerad samt när barnet har mognat och förstår de samhälleliga normerna. 

Individen är då medveten om att denne bryter mot normerna, men gör det i alla fall. Den 

sekundära avvikelsen grundas i att individen redan har en negativ självbild och normbrytandet 

kan vara ett sätt att försvara sig mot problem orsakade av de tidigare stämplingarna. Individen 

får bekräftelse på att problemen ligger hos individen genom de negativa reaktionerna från 

andra människor. 
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      Det fjärde steget avvikarspiralen består av fyra element: stämpling, negativ självbild, 

sekundär avvikelse och misslyckande enligt kulturella definitioner. Detta betyder alltså att 

stämpling från andra människor ger individer negativa självbilder som leder till sekundär 

avvikelse som är ett misslyckande enligt kulturella definitioner. När spiralen fortsätter leder 

det till mer stämpling från samhället. I detta stadium är det ofta så att individen redan 

använder narkotika och genom det utsätts för negativa reaktioner. Detta kan leda till 

ytterligare misslyckanden och stämpling från samhället (ibid: 154-167). 

2.Metod och material 

Detta kapitel inleds med motivering av valda metoder för studien och bearbetning av material. 

Vidare förklaras hur litteratursökningen gått till och vilka urval samt avgränsningar som 

gjorts. Sedan presenteras utförandet av intervjuer och informanterna. Avslutningsvis förs en 

etikdiskussion där begreppen validitet och reliabilitet lyfts. 

2.1 Metodval och bearbetning av material 

I vår studie vill vi få svar på frågor om Hur och Varför. Detta är frågor som inte är mätbara 

och därför är en kvalitativ metod lämplig att använda. En kvalitativ studie gör det möjligt att 

förstå och beskriva forskningsfrågan ur ett helhetsperspektiv, även om avgränsningar görs i 

form av olika teman (Larsson m.fl. 2009). Tanken med att utföra intervjuer är att på ett mer 

detaljerat sätt komma åt de tankar och kunskaper som informanterna besitter genom sina 

erfarenheter (ibid: 91-92). I vårt fall gäller det informanternas erfarenheter av missbruk. 

     När intervjuerna genomförts transkriberades dem. Transkribering innebär att vi lyssnade 

på de inspelade intervjuerna och skrev ner det ordagrant till en text. Målet med transkribering 

är att kunna dela upp materialet i olika teman och det underlättar för forskaren att ta fram det 

centrala i intervjun förklarar Patrik Aspers (2011: 155-156). 

      Studien innehåller data i form av både primär- och sekundärkällor. Enligt Aspers (2011) 

innebär detta både data som författarna genom empirisk studie samlat in via intervjuer, samt 

omarbetning och reflektion utifrån sekundärdata (ibid: 167). För vår studie innebär 

sekundärdata den forskning som används för att problematisera vår empiri. 

     Materialet i studien bearbetas genom tematisering. Genom att konkretisera vad som skulle 

undersökas utformades kategorier, som sedan formade de teman som gav studien struktur (se 

Kvale, Brinkmann, 2009: 120-121). De kategorier som utformades var social bakgrund, 

uppväxtförhållanden, påverkan och missbruk. Kategorierna problematiseras med hjälp av 

valda teorier i analysen, då indelat i teman. Dessa teman är: Innan missbruket, Under 
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missbruket och Efter missbruket. För att undersöka syftet samt besvara frågeställningarna 

gjordes en djupdykning i kategorierna. Det redovisas i analysen genom underrubrikerna 

Sociala relationer och Självbild. 

2.2 Litteratursökning 

För att hitta information inför studien har vi gjort sökningar i flera databaser. Dessa databaser 

är: DiVa-portalen, libris, Google Scholar, avhandlingar.se och uppsatser.se med flera. Vi har 

även utgått från vissa nyckelord i vår sökning för att få fram sådan information som passar 

vårt tänkta syfte och frågeställningarna. Dessa är: självbild, identitet, personlighet, missbruk, 

beroende. Vi fick även hjälp med en första sökning i databaserna av bibliotekspersonal på 

Södertörns högskola. 

2.3 Urval och avgränsningar  

För att komma i kontakt med informanter tog vi kontakt med verksamheten ”2nd chance” som 

vi nämnt tidigare. Vi skickade ett brev och frågade om verksamheten hade möjlighet att 

förmedla kontakt med personer som har ett tidigare missbruk (se brevet i Bilaga 1). Genom 

denna första kontakt använde vi oss sedan av så kallad snöbollsselektion för att få kontakt 

med ytterligare personer med den bakgrund som vi i vår studie ville undersöka. 

     Aspers (2011) beskriver snöbollsselektion som en slumpmässig urvalsmetod för att 

komma åt det fält som forskaren avser att undersöka. Den kontakt forskaren har kan definiera 

andra personer att studera (ibid: 95-96). 

      Genom snöbollsselektion fick vi kontakt med personer som inte är verksamma inom 

verksamheten ”2nd chance”. Eftersom verksamheten är relativt liten och arbetar med känsliga 

frågor (som kriminalitet och missbruk) ser vi det som positivt för studien. Detta för att det ger 

bättre möjlighet att garantera informanternas anonymitet. 

      I denna studie avgränsas missbruk till skadlig användning av droger och alkohol (se 

avsnitt entrala 1.4); vi bortser därför från andra former av missbruk. Vi avgränsar oss även till 

vuxna missbrukare då dessa individer väntas vara ”ansvariga” för sitt liv och genom detta för 

sitt eget missbruk. Lagstiftning gör en skillnad mellan vuxna och barn under 18 år (SFS 2001: 

453). Barn har till skillnad från vuxna, vårdnadshavare som är ansvariga för dem. 

     Informanternas ursprung skiljer sig åt (tre från utomeuropeiska länder och tre från 

europeiska länder). Vår avsikt i denna studie är inte att förklara eventuella skillnader mellan 

informanter utifrån etniskt ursprung eller kön. Etniskt ursprung och kultur lyfts endast som en 

aspekt ifall informanterna i något fall beskrivit detta som viktigt. Kön bortser vi från i och 

med att vi endast intervjuat en kvinna och att det inte legitimerar några generella antaganden. 
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2.4 Intervjuer 

I denna studie har vi utfört sex stycken semistrukturerade samtalsintervjuer med en kvinna 

och fem män. Att intervjuerna var semistrukturerade betyder att ett antal redan angivna frågor 

ställdes till informanterna. Genom frågorna som ställdes hoppades vi få svar på det ämne som 

vi vill undersöka (jfr. Aspers, 2011:143). Semistrukturerade intervjuer ger forskaren möjlighet 

att vara delaktig i intervjun och fånga upp intressanta teman utifrån det som informanterna 

säger, det skapar en dialog av frågor och svar mellan informanten och forskaren (ibid: 137).  

     Inför intervjuerna utformade vi ett frågeformulär. Frågeformuläret är en intervjuguide (se 

Bilaga 2) som gav struktur för intervjun (Kvale, Brinkmann, 2009: 146 Den kvalitativa 

forskningsintervjun). I intervjuguiden användes kategorier i skapandet av frågorna och dem är 

indelade utifrån teman. I vårt fall uppkom dessa teman genom diskussioner kring missbruk 

samt den förförståelse vi hade när vi började med studien. Inför intervjuerna hade vi kontakt 

med den person som förmedlade informanter, för att säkra tid och plats och att informanterna 

var medvetna om att vi skulle komma. Intervjuerna utfördes under en två veckors period. Vi 

träffade informanterna i verksamhetens (”2nd chance”) lokaler. Detta för att informanterna 

skulle känna sig bekväma i intervjusituationen och för att situationen inte skulle bli 

påfrestande för dem. 

     När vi mötte informanterna presenterade vi oss för dem och gav dem återigen den 

information som de tagit del av genom informationsbrevet. Vi frågade även om vi fick spela 

in samtalet på band och berättade vad material skulle användas till. Vi gav dem möjlighet att 

se det färdiga materialet för att kunna godkänna hur vi beskrivit dem. Samtliga informanter 

godkände att vi spelade in samtalet och meddelade att de inte kände behov av att godkänna 

materialet innan det publiceras. 

2.5  Informanter 

Som nämnt ovan (se bakgrund) fick vi kontakt med verksamheten ”2nd chance” då personer 

ur verksamheten höll en föreläsning på Södertörns högskola. Redan vid det tillfället träffade 

vi den person som senare förmedlade oss kontakt med informanter. Eftersom vi träffat 

personen redan innan studien startades tror vi att det kan ha underlättat i kontakten med 

informanterna. Att personerna har kontakt med ”2nd chance” på grund av sin bakgrund tror vi 

kan ha gett dem en viss vana av att prata om sitt tidigare missbruk. I vårt arbete var detta en 

fördel och vi tror att det gav oss ett rikt material. 

     Aspers (2011) tar upp vikten av vilka informanter som används i en studie, eftersom 

informanterna är källan till kunskap. Då informanterna underlättar forskningsarbetet är det 
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viktigt att lägga stor vikt på vilka dessa är (idib: 77). För vår studie var det viktigt att 

informanterna hade haft ett tidigare missbruk, då framförallt av droger. Det var även viktigt 

att personerna under studien var rena från droger för att de skulle kunna resonera med en viss 

distans till problem kring sitt tidigare missbruk. För att läsaren ska få en förståelse för 

informanterna rekommenderar vi att läsa beskrivningen av deras bakgrund och missbruk i 

Bilaga 2. 

2.6 Etikdiskussion 

Det ämnet som vi valt att studera kan vara känsligt för många människor, framförallt för de 

som intervjuats. Vi meddelade därför alla informanter om att den information vi fått av dem 

inte kommer att användas till något annat än till vår C-uppsats, samt att den information som 

vi fått tillgång till (anteckningar och inspelningar) kommer att förstöras när studien är klar. 

     Informanterna har anonymiserats i studien och det ska inte finnas någonting som knyter 

deras redogörelser till dem som individer, deras namn är därför fingerade. Vi följer kraven 

som finns i lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003: 460), vilket vi 

förklarat för informanterna. Informanternas utsagor har i vissa fall omformulerats för att göra 

innehållet tydligare. Det har gjorts då vi kunnat vara säkra på att innebörden är densamma, 

men att informanten använt sig av ”fel” ord (se Kvale, Brinkmann 2009: 204). 

     Vi har fått en uppfattning av att i forskning beskrivs även den som frångått sitt missbruk 

som ”missbrukare”. Av respekt för informanterna benämner vi dem dock (i så stor 

utsträckning som möjligt) som ”före detta missbrukare” eller ”individer med ett tidigare 

missbruk”. Detta eftersom vi inte vill lägga någon värdering vid vem som anses vara en 

missbrukare utan är intresserade av personerna som haft en viss problematik. 

     Larsson m.fl. (2008) förklarar att validitet innebär att forskaren undersöker det som denne 

utger sig för att undersöka. De förklarar vidare att reliabilitet innebär att flera forskare kan få 

samma resultat om deras studie har samma syfte och om de använder sig av samma metod. 

Generaliserbarhet innebär att det utifrån studien går att dra slutsatser som är gällande för till 

exempel en grupp som helhet eller om ”samhället” i stort (ibid: 294). Dessa begrepp kommer 

att diskuteras vidare i kapitlet Slutdiskussion (se avsnitt 6.2). 

3. Teoretisk ram 

I detta avsnitt introduceras läsaren för forskning som beskriver vad som påverkar individen i 

form av missbruk, tillhörighet till olika grupper samt i utvecklingen av identitet och självbild.  
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3.1 Socialt arv 

      I Det sociala arvet av Gustav Jonsson (1976) beskriver författaren hur problem går i arv 

från generation till generation (ibid: 45). Teorin tillämpas för att belysa betydelsen av uppväxt 

och hemförhållanden kan påverka individers missbruk. 

 Det sociala arvet kan påverka flera led av generationer och personerna kan omedvetet vara på 

väg mot misslyckanden, redan när de föds (ibid: 55). De tre generationer som är 

utgångspunkten i Jonssons teori (1976) är far- och morföräldrar, föräldrar och barn. 

     Grunden för teorin om det sociala arvet var en undersökning kring frågan om varför pojkar 

hamnade på anstalten Skå. Anstalten var till för pojkar som på olika sätt hade en kriminell 

bakgrund. Jonsson kom fram till sin teori genom intervjuer med pojkarnas föräldrar. 

Författaren hade också en kontrollgrupp (bestående av ”vanliga Stockholmspojkar”) att 

jämföra med. Jämförelsen mellan dessa grupper visar hur pojkarna på Skå har en mindre 

lyckad bakgrund än de andra pojkarna. 

     Jonsson (1976) menar att föräldrarnas grundläggande behov inte tillgodosågs som barn av 

deras föräldrar på grund av det kan de sedan få svårt att i sin tur tillgodose sina barns 

grundläggande behov. Dessa föräldrar inträder aldrig i en så kallad full föräldramognad som 

behövs för att kunna tillgodose deras barns grundläggande behov. De behov som inte blivit 

tillgodosedda under föräldrarnas barndom kan omedvetet påverka dem på olika sätt i vuxen 

ålder. Det kan påverka dem bland annat genom att de skapar en relation av beroende till sin 

partner för att få sina behov tillfredställda, vilket kan ha negativ påverkan på barnet (ibid: 48). 

     Jonsson (1976) förklarar att de otillfredsställda grundläggande behoven kan förstås genom 

en utvecklingsprocess i fyra led. Det första ledet i utvecklingsprocessen handlar om yttre och 

inre villkor i föräldrarnas barndom. De yttre villkoren är till exempel den ekonomiska 

situationen i hemmet och hur skolgången varit. Inre faktorer är atmosfären hemmet, till 

exempel hur relationen mellan familjemedlemmarna såg ut, hur sträng uppfostran föräldrarna 

haft, samt om det fanns problem i samband med missbruk eller skilsmässa. Detta kan enligt 

författaren förklaras som att föräldrarna haft en missgynnande barndom. 

     Det andra ledet handlar om att föräldrarna som vuxna beskrivs som ”misslyckade som 

medborgare”. Jonsson menar att dessa kan vara de föräldrar som missbrukar och de som 

hamnar i kriminella kretsar. Det kan också vara individer som inte klarar av sin ekonomi och 

behöver samhällets stöd med detta. 

     Det tredje ledet handlar om föräldrarollen, att föräldrarna blivit ”missräknade” som 

familjebildare. Jonsson beskriver att de ses som ”missräknade” genom till exempel att 
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föräldrarna hamnar i skilsmässa, har barn utanför äktenskapet, behöver ekonomiskt stöd från 

samhället eller har sämre boendeform i förhållande till kontrollgruppens föräldrar. 

     Det fjärde ledet i utvecklingsprocessen handlar om att föräldrarna har stark misstro till 

omgivningen och samhället. Jonsson menar att detta kan leda till isolering, eftersom att 

familjen som nätverk bygger på känsloladdade trådar och misstron bör därför avspeglas i 

hemmet och påverka nätverket (ibid: 45-48).   

     De fyra leden i utvecklingsprocessen kan ses som steg i föräldrarnas liv, vilket är ett slags 

”schema” över hur det sociala arvet påverkar både barnen och föräldrarna. Schemat delas in i 

fyra olika rubriker som är: missgynnad som barn, misslyckad som vuxen samhällsmedlem, 

missräknad i föräldrar rollen, misstrogen mot omvärlden och missnöjd i äktenskapet. 

Författaren menar att barnen föds in i dessa ”missar” redan i början av sitt liv (ibid: 54-55). 

Detta gör att när barnen föds är de redan på väg mot dessa misslyckanden som deras föräldrar 

samt mor- och far föräldrar har genomgått. 

3.2  Samhälle, identitet och självkänsla  

     Ted Goldberg (2010) skriver om hur samhället på olika sätt kan påverka den process i 

vilken en person blir narkoman. Vi har (i förhållande till vårt syfte) valt ut de delar av 

Goldbergs bok som ger relevanta teorier för vår studie. De vi använder oss av är bland annat 

Daniel Törnqvists teori om antaganden i samhället om missbrukare och hur missbrukaren 

framställs i samhällsdebatten. Vidare har vi valt att använda Nils Bejerot och sociologen R A 

Steffenhagens teorier om hur familjer kan splittras av missbruket samt hur hemmiljön kan 

påverka att en individ hamnar i ett missbruk. Även Goldbergs teorier om självbild och socialt 

stöd samt Geoffrey Pearsons teori om arbetslöshetens påverkan på individ. 

     Goldberg (2010) menar att det i samhället finns antaganden om missbrukare som lett till 

debatt inom den svenska narkotikapolitiken. Goldberg hänvisar till Daniel Törnqvists 

avhandling, där Törnqvist menar att samhällsbilden av missbrukare är att denne är förlorad till 

drogerna, ses som icke rationell och inte vet sitt eget bästa. Detta innebär att samhället måste 

ta hand om missbrukaren oavsett om missbrukaren själv vill det eller inte. Törnqvist menar 

vidare att det finns samhälleliga antaganden kring narkotikamissbrukare. Det första 

antagandet är att individen är kemiskt styrd, vilket innebär att kemiska egenskaper i drogen 

styr individen och dennes egen vilja förträngs. Det andra antagandet är att individen är mindre 

vetande, vilket innebär att individen inte har den intellektuella förmåga som människor 

behöver. Detta kan vara biologiskt eller socialt betingat. Det tredje antagandet är att individen 

är dumdristig och impulsiv samt att dessa individer har personligheter som söker farliga 
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upplevelser. Individen kan heller inte tolka eller bedöma känslor och farliga situationer (ibid : 

8-9). 

     Goldberg (2010) menar att det finns ett annat antagande om missbrukare i 

samhällsdebatten, vilket är att droger kan orsaka annat i livet. Drogmissbruket anses i dessa 

antaganden som en förklaring till negativa beteenden. Negativa beteenden kan vara låg 

prestation i skolan, fördröjd social mognad som kan leda till bland annat kriminalitet. Det 

finns också antaganden i samhällsdebatten om att miljön omkring individen kan leda till 

missbruk. Detta kan vara via relationer till andra människor och genom erfarenheter i 

samhället. Individen kan ha fått ny kunskap om sig själv, hur samhället ser ut och hur det 

påverkar människor. Detta kan vara faktorer som påverkar vart individen hittar sin plats i 

samhället (ibid :11,14). 

     Goldberg (2010) hänvisar till och håller med Nils Bejerots som menar att missbrukare ofta 

lever i yttre eländen. Bejerot menar att forskningen säger emot en central tankegång i den 

svenska narkotikapolitiken. Nämligen att alla, oavsett bakgrund och tidigare sociala 

erfarenheter riskerar att bli narkomaner i tonåren (ibid: 87–88). Goldberg menar att när någon 

i en familj använder narkotika förstörs tilliten och närheten inom familjen. Detta för att lögner 

gör att familjen splittras och atmosfären i familjen blir giftig. Drogerna blir till ett subjekt 

medan familjen eller individen degraderas till att vara ett objekt. Drogen ses som en fiende 

som kommit utifrån och förstör relationerna inom familjen. Detta kan förstås utifrån att det 

inte behöver finnas någon bakomliggande problematik i familjen utan att vem som helst kan 

bli narkotikaberoende (ibid: 89). Forskning från 1960-talet visar att hemförhållanden har stor 

betydelse för narkotikamissbruk. Goldberg använder sociologen R A Steffenhagens två 

mönster i uppväxten som kan vara bidragande faktorer till att blivande drogmissbrukare 

skapar negativa självbilder. Det första mönstret är att föräldrarna skämmer bort barnet, är 

överbeskyddande samt övertar ansvaret för barnets beteende. Det andra mönstret är att 

föräldrarna negligerar barnet och denne får inte någon uppmärksamhet av föräldrarna samt får 

klara sig själv i livet. Om barnet misslyckas blir det svårt att utveckla en positiv självbild. 

Steffenhagen menar att det inom familjer med missbruk finns mindre fungerande band. Även 

om vissa kan ha det bättre än andra, så är familjebanden sällan bra (Goldberg 2010: 90–91). 

     Goldberg (2010) hänvisar också till Geoffrey Pearson, som menar att individer kan 

utveckla negativa självbilder av att vara arbetslösa. Om en individ har små eller inga chanser 

att vinna självrespekt genom arbete, kan det leda till alternativa vägar i livet som kan vara 

negativa, till exempel droganvändning. Pearson menar att arbetslivet även påverkar individens 

fritid och sociala liv. Hur andra människor ser på individens ställning i arbetslivet påverkar 
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även individens privatliv (ibid: 115–116).   

    Goldberg (2010) förklarar att självbilden är individens egna uppfattningar om huruvida 

dennes personliga egenskaper och beteenden lever upp till samhällets ideal. Självbilden 

grundas och modifieras genom relationer till andra människor. Det viktiga för att kunna 

upprätthålla samt omforma sin självbild är att individen har signifikanta andra. När ett barn 

föds är det föräldrarna som är barnets signifikanta andra och det är genom dem som barnet 

formar sin självbild. När barnet blir äldre möter denne andra personer som blir dennes 

signifikanta andra. Dessa kommer också att påverka individens självbild (ibid: 153). 

     Goldberg (2010) menar att det finns forskning som visar att socialt stöd har stor betydelse 

för individens välbefinnande. Forskning visar att det till exempel finns samband mellan svagt 

socialt stöd och hög depressionsnivå. Det sociala stödet bidrar till att höja individens 

självförtroende och känsla av sammanhang. Om en individ endast får lite stöd kan rädslan för 

svek och hot vara närvarande och resultatet blir att individen känner sig ensam och svag, 

vilket förstärker den negativa självbilden (ibid: 216). 

3.3 Samband mellan identitet och behov av bekräftelse 

Nedan presenteras först Bengt Börjessons (1976) tankar om individers identiteter sedan följer 

delar av Carl- Göran Heidegrens (2009) resonemang om erkännande och individers behov av 

bekräftelse. 

 

Börjesson resonerar kring människors identitetsuppfattningar samt beskriver psykologiska sätt 

att se på sin identitet. Detta anser vi är relevant för vår studie då det beskriver hur identiteten 

kan uppfattas av andra samt av individen själv. 

     Bengt Börjesson (1976) skriver om människors olika sätt att se på sin identitet i 

förhållande till andra människor. Börjesson menar bland annat att en viktig komponent i en 

individs identitetsuppfattning är upplevelsen av likheter eller olikheter till andra individer. Det 

är lättare att jämföra sig själv med andra människor och ställa sig frågor som ”är jag lik eller 

olik honom/henne?” än att ställa sig själv frågan ”vem är jag?”. Identiteten hos en individ 

påverkas av både upplevelser av sig själv samt upplevelser av andra individer (ibid: 27–28).  

     Börjesson (1976) beskriver det psykologiska sättet att se på identiteten. Identiteten kan 

tolkas som en balansgång mellan de faktorer som finns inom individen och de som påverkar 

individen utifrån, vilket kan ses som dennes erfarenheter. Erfarenheter är ett sätt att 

sammanställa två skilda världar och representerar två nivåer inom individen. De erfarenheter 

som finns inom personen kan inte redovisas på samma sätt som det som påverkar utifrån. 
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Börjesson beskriver faktorer som påverkar utifrån, som att individens handlingar, tankar och 

upplevelser är rollbestämda. Rollbestämda faktorer innebär att personen gör det som 

samhället förväntar sig av denne. Detta kan ses som att identiteten både är rollbestämd av 

samhället men också självbestämd. Personen pendlar mellan båda delar då dessa påverkar 

identiteten (ibid: 34–35). 

 

     Carl-Göran Heidegren (2009) diskuterar filosoferna Charles Taylors och Tzvetan 

Todorovs teorier om erkännande. Deras teorier kan ibland verka snarlika då bådas 

utgångspunkterna är att alla behöver erkännande från andra människor. Vi anser att båda 

teorierna är relevanta för att beskriva olika utgångspunkter för individers erkännande. 

     Den kanadensiske filosofen Charles Taylor skriver i sin essä ”The politics of recognition” 

från 1992 (Heidegren: 2009) att erkännandet från andra människor är ett grundläggande 

behov hos individer. Detta erkännande menar Taylor är nära kopplat till individens identitet 

och vem man är som person. Svaret på frågan om vem man är som person kan individen inte 

svara på själv. Individen skapar och tar reda på sin identitet i kontakt med andra via samtal 

och dialog. En annan viktig del i att ta reda på vem man är som person är att vara ärlig mot sig 

själv då livet syftar till självförverkligande. Taylor menar att det vi bär inom oss ska 

förverkligas i det liv vi lever. Vilket innebär att varje människa vill och kräver av andra att bli 

erkänd som den man är. Individer ska inte bli påtvingade en annan självbild eller identitet. Det 

krav som finns på att alla människor ska få lika erkännande i livet har uppkommit genom två 

aspekter. Det ena genom att alla människor har lika värde och samma rättigheter. Det andra 

innebär att alla människor har rätt att bli erkända som unika individer samt att grupper kan få 

särskilda rättigheter i kraft av en specifik identitet (ibid: 21-22). 

     Heidegren (2009) skriver att Tzvetan Todorovs utgångspunkt är lik Taylors, nämligen att 

alla människor har ett grundläggande behov att bli erkänd av andra människor. Todorov 

menar också att vi blir betraktade av andra. Människor är och förblir ofullständiga och det är 

därför de har behov av att andra bekräftar deras existens. Att möta en annan persons blick kan 

betyda att man föds som social varelse. En viktig aspekt som Todorov påpekar är att då vi inte 

betraktas av andra människor, är det detsamma som att vara socialt osynlig. Detta kan kännas 

svårare än att vara missaktad av andra. Todorov skiljer mellan två sätt att bli sedd på, det 

första är ”A regonition of conformity” som betyder att vi vill bli sedda som vilken individ 

som helst, tillsammans med andra. Det andra sättet är ”A recognition of distinction”, som 

betyder att vi vill bli sedda i det som skiljer oss från andra människor. Vi vill att andra ska se 

det unika hos oss (ibid: 24-25). 
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3.4 Den avvikande och utanförskap 

Nedan följer två teorier som behandlar utanförskap ur två perspektiv, den första med 

förklaring för vad det avvikande innebär och den andra om skapandet av en grupp av 

individer som ses som utanför.  

Howard S. Beckers (2006) olika definitioner och beskrivningar av begreppen avvikande och 

utanförstående är för oss intressanta att redovisa som eventuella orsaksförklaringar. Det kan 

ge möjlighet att problematisera ursprung till, och ge förklaring för, upplevelser hos före detta 

missbrukare. 

     Becker (2006) beskriver en utanförstående som den som strider mot regler som en specifik 

social grupp etablerat. Dessa regler skapas fritt i gruppen utifrån vad som ses som önskvärda 

beteendeformer och genom handlingar som är ”riktiga” eller ”felaktiga”. Den som bryter mot 

en, inom den sociala gruppen, etablerad regel kan betraktas som en utanförstående. En 

föreställning om personligheten hos den som brutit mot gruppens etablerade regler kan skapas 

genom detta och därför betraktas denna som utanförstående den sociala gruppen. Denna 

person kan i sin tur betrakta gruppen som utanförstående, vilket är Beckers andra betydelse av 

begreppet. Den dömda personen kan se annorlunda på situationen och därför inte acceptera 

regeln eller anse att de som dömt denne inte har legitimitet eller kompetens nog att göra detta. 

     Becker (2006) förklarar att den dubbla betydelsen av utanförstående förstås genom den 

bakomliggande processen: ”de situationer då regler överträds och vidmakthålls och de 

processer varigenom vissa bryter mot regler och andra slår vakt om dem”. Reglerna kan vara 

formellt antagna i form av lagar som kontrolleras genom statens polisiära makt. Reglerna kan 

även uppkomma genom informella överenskommelser, antingen genom nya sådana eller vara 

bundna till tradition och genom tid. De informella reglerna styrs genom informella sanktioner 

(ibid: 17). Detta kan exemplifieras av utfrysning eller smutskastning av individer som brutit 

mot reglerna. 

     Beroende på hur ”olikt” beteendet eller handlingen som den dömde utfört är gruppens, 

menar Becker (2006) att hur pass långt ”utanför” individen hamnar kan variera. En händelse 

som gruppen ogillar, men kan kännas vid, placerar inte personen lika långt utanför som det 

som upplevs som oacceptabelt, till exempel mindre regelbrott jämfört med grova våldsbrott 

(ibid: 17-19). 

 

Teorin om etablerade och outsiders (Elias & Scotson, 2010) innehåller begrepp som är 

relevanta för vår uppsats. Med hjälp av teorin kan det förklaras hur individer med missbruk 
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stigmatiseras, ses som normbrytare och hamnar utanför samhället. Grunden till teorin ligger i 

en undersökning gjord av John L. Scotsons som var en av Norbert Elias studenter. Studien 

försöker förklara förhållanden mellan grupper vars förutsättningar ser ut att vara lika men 

trots detta anses den ena gruppen vara ”sämre”. Elias & Scotson påvisar en misslyckad 

integrationsprocess som lett till en maktställning hos den ena gruppen (de etablerade) som i 

sin tur gjort att den andra gruppen (outsiders) stigmatiserats. 

     Studien beskriver skillnader mellan invånarna i ett bostadsområde kallat ”Winston Parva” i 

en engelsk industristad. Området bestod av tre zoner där den ena hade visat på en högre 

frekvens av ungdomskriminalitet än de övriga, när kriminaliteten sedan minskade, kvarstod 

ryktet om området. Bostadsområde bestod till en början av väl etablerade invånare som i flera 

generationer levt och arbetat där. Gruppen hade liknande bakgrund samt hög kännedom om 

varandra vilket förenklade deras integrering och sociala sammanhållning. 

     Då ny arbetskraft flyttade in från London mötte de motstånd, en rädsla för att områdets 

normer och levnadssätt skulle förändras väcktes. Detta gjorde att de inflyttade hindrades från 

att till exempel delta i samhällets sociala tillställningar på samma sätt som de etablerade och 

de sågs som outsiders. Elias & Scotson (2010) menar att då de tre bostadsområdena inte hade 

några konkreta skillnader i form av uppbyggnad, ordning eller klassammansättning handlade 

istället problemen om hur sammanhållningen såg ut. Författarna försökte därför undersöka 

och beskriva sociala grupperingar och figurationer inom området (ibid: 9-10). 

     För att bekräfta sin identitet utövade den etablerade gruppen en form av social kontroll. De 

nyanlända smutskastades och de etablerade tillskrev sig själva önskvärda egenskaper. All 

form av umgänge med de nyanlända uteslöts och genom detta skapades dem som en 

outsidergrupp. En maktkamp mellan grupperna startade, de etablerade ville upprätthålla den 

förmånliga position de hade och outsidergruppen strävade efter att stärka sin position (Elias & 

Scotson, 2010: 35-37). 

     Bekräftandet av den egna identiteten hos en etablerad grupp görs som nämnt i exemplet 

ovan genom social kontroll och tillskrivande av önskvärda egenskaper. Den etablerande 

gruppen får då det som Elias (2010) kallar ”gruppkarisma” som inkluderar alla medlemmar i 

gruppen (ibid: 156). Elias förklarar att i eller mellan grupper finns en moralisk hierarki. 

Hierarkin skapas genom att medlemmar i en av grupperna anses mer ”moraliskt korrekta”, för 

att de följer oskrivna regler och lagar i en större grad än den andra gruppens medlemmar. 

Detta gör att den grupp som anses vara högre upp i den moraliska hierarkin kan tillskriva 

medlemmar i den andra gruppen sämre egenskaper. Medlemmar i outsidergruppen 
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karakteriseras utifrån en minoritet av medlemmarna, vanligtvis utifrån de som misskött sig 

(ibid: 19). 

     Det vi betraktar som samhälle kan enligt Elias (2010) ses som nätverk av 

”interdependenser” där alla individer ingår. Med begreppet ”interdependens” menar 

författaren att individen alltid är beroende av och hänvisad till de individer som finns i dennes 

omgivning. Detta genom att människor ingår i ett nätverk av beroenden till andra. Nätverken 

består av individer som ingår i olika figurationer (komplexa kedjor av samverkan och 

beroende), som påverkas av uppfostran och den sociala inlärningsprocessen. I 

interdependenskedjorna skapas maktrelationer mellan individerna. Förändring i nätverken 

sker genom förändring av figurationen, till exempel i samhällsstrukturer vilket i sin tur kan 

leda till förändring genom anpassning hos individen. 

     Elias & Scotson (2010) övergripande tes är att det är graden av sammanhållning inom ett 

bostadsområde som avgör vilken maktställning en grupp har. Det är inte egenskaperna hos 

individerna i outsidergruppen som gör att gruppen som helhet blir nedvärderad. Det är istället 

det faktum att individen tillhör den grupp som på grund av maktrelationen till de etablerade 

står lägre i den sociala hierarkin. Maktrelationen mellan grupperna skapar en stigmatisering 

av den missgynnade gruppen. Elias menar att detta kan ses som en modell även för andra 

relationer i samhället, mellan olika grupper. Genom den beskrivna hierarkin och 

maktrelationen skapas ett Vi av etablerade och Dom som ”outsiders”. Detta skapar i sin tur 

spänningar och hindrar social integrering mellan gruppernas medlemmar. Vi präglas av en 

gemenskap och ett osynligt band då medlemmarna delar sitt förflutna, sin nutid och ser även 

en liknande framtid framför sig. Vi blir då ett sätt att markera distansen till medlemmar i 

gruppen ”outsiders” (ibid: 57-58). 

4.  Analysdiskussion och intervjumaterial 

I detta kapitel är ett förtydligande i form av en inledning nödvändigt, för att läsaren på bästa 

sätt ska kunna följa innehållet. De teman som används i detta analyskapitel motsvarar de 

teman som funnits med i intervjuguiden. Dessa teman är: Innan missbruket, Under missbruket 

och Efter missbruket. Vi utgick från dessa teman för att få en överblick över informanternas 

livssituation och om vad som kan ha påverkat deras självbilder. 

     Det första temat är Innan missbruket. Här vill vi förstå eventuella bakomliggande faktorer i 

informanternas uppväxt och undersöka hur dessa påverkat att de senare hamnat i ett missbruk. 

Det andra temat Under missbruket, använder vi för att beskriva informanternas livssituation 
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och mående under tiden som missbrukare. Det tredje temat Efter missbruket, används för att 

undersöka hur livssituationen har förändrats och hur förändringen har påverkat 

informanternas självbild. De underrubriker som vi använder i analysen är formade utifrån de 

kategorier som vi nämnt i metodkapitlet. Genom underrubriken självbild vill vi beskriva 

informanternas syn på sig själva under de olika perioderna. Under rubriken sociala relationer 

tar vi upp de kontakter som haft antingen en positiv eller negativ påverkan under de olika 

perioderna. Dessa kontakter inkluderar myndighetsrelationer och relationer med familj och 

vänner.  

     De hänvisningar som görs i detta analyskapitel är till de teorier som nämnts i tidigare 

kapitel. För en tydligare beskrivning av intervjuer och informanter se metodkapitel (sida samt 

Bilaga 2 och 3). I de fall samtliga informanter har beskrivit liknande upplevelser benämner vi 

dem i analysen med ordet ”informanterna”. 

4.1 Innan missbruket 

För att förstå uppkomsten av sociala problem, som missbruk, är det viktigt att förstå hur 

individens uppväxtförhållanden har varit. Hur familjemedlemmarnas relationer och tillit till 

varandra sett ut och om det funnits problem med alkohol och droger påverkar huruvida 

uppväxten varit trygg (jfr. Goldberg i avsnitt 3.2). 

 

Förutom Anna som beskrev sin uppväxt som stabil och kom i kontakt med droger först i 

vuxen ålder, har samtliga informanter berättat att de började testa droger redan innan 15 års 

ålder. Uppväxten hos dessa informanter var problemfylld. Vardagen innebar våld, mot dem 

själva eller mot en av föräldrarna, samt (i vissa fall) problem med alkohol och droger. 

Informanterna Niclas och Stefan har haft en mor respektive far som själva haft ett grovt 

missbruk under deras uppväxt. 

      Informanterna Christian och Rickard har levt i familjer där mycket våld har förekommit. 

Andreas beskriver sin uppväxt som svår och att familjen var fattig. Till exempel fick han inte 

alltid mat hemma. Däremot fanns det ingen alkohol/drog- eller våldsproblematik i hans 

barndomshem. 

     Missbruket tog fart för samtliga informanter, när de var runt 20 års ålder. Christian 

beskriver att det i hans omgivning inte sågs som allvarligt med användning av cannabis, det 

var en del i den sociala samhörigheten. Andreas, Stefan och Niclas beskriver missbruket som 

en konsekvens av den rastlöshet de kände. Rickards missbruk var förknippat med helger och 
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festligheter, han berättar: ”Ville festa och åka fort, jag menar i livet, något skulle hända hela 

tiden”. 

     För Anna handlade det istället om stressen hon upplevde på en ny arbetsplats. Hon menar 

att drogerna gjorde att hon orkade med arbetet samt kunde fokusera. Senare levde hon i en 

destruktiv relation där mycket våld förekom och där blev drogerna hennes tillflykt: ”Jag levde 

inte, jag överlevde bara” säger hon. 

4.1.1 Självbild 

Informanterna beskriver sig själva främst utifrån sina relationer och upplevelser i barndomen. 

Rickard beskriver att han var utåtriktad och social utanför hemmet. Han beskriver att han blev 

bortskämd av sina föräldrar samtidigt som han upplevde en rädsla för sin far. Stefan beskriver 

sig själv som snäll, lugn och tillbakadragen. Han beskriver också att det var psykiskt 

påfrestande hemma på grund av faderns missbruk och moderns medberoende: ”Pappa var inte 

närvarande, det var min mor som fick ta det jobbiga”. Även Niclas berättar: ”Har alltid känt 

mig extremt övergiven sen allt med min morsa. Jag hade rätt dålig självkänsla med tanke på 

att jag inte fick den bekräftelsen som jag behövde hemma”. 

     Christian berättar om att han i tonåren blev oskyldigt anklagad för ett allvarligt brott som 

hans far hade begått inom familjen. Detta har påverkat hans syn på sig själv och sina 

möjligheter att ta sig vidare då han inte blev trodd varken av socialtjänsten eller av polisen. 

Han berättar att händelsen gjorde att hans drömmar om framtiden rasade. Han berättar att 

innan händelsen såg han sig själv som social och hade en positiv syn på framtiden där allt var 

möjligt.   

     Andreas beskriver att han hade en ”falsk självbild” när han var yngre. Han hade en hård 

yta utåt, hamnade i mycket bråk och såg sig själv och sin framtid som misslyckad. De 

förutsättningar han hade gjorde att han såg begränsningar för vilka vägar han skulle kunna 

välja i livet. 

     Att informanten redan tidigt i livet såg begränsningar i sina möjligheter på grund av sin 

livssituation ser vi som problematiskt för utvecklandet av en positiv självbilden. Andreas såg 

sig själv som mindre värd i förhållande till andra i samhället på grund av familjens 

ekonomiska status. 

     Detta kan förklaras med Goldbergs begrepp självbild (se 3.2) som syftar till att barnet först 

formar sin självbild utifrån föräldrarna och senare genom möten med andra individer. 

Utifrån det anser vi att informantens självbild kan ha påverkats negativt då han ansåg sig själv 

som vara mindre värd på grund av hans sociala ställning. Vid jämförelse av Goldbergs 
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begrepp självbild och Beckers begrepp utanförstående, så antar vi att Andreas självbild kan ha 

präglats av andras bild av honom. 

     Informanterna visade på en dubbelsidighet i deras beskrivning av självbilden. Den ena 

sidan målas med ord som rädd, tillbakadragen, övergiven och utåtagerande. Den andra sidan 

beskrivs med ord som utåtriktad, snäll och lugn. 

     Den känsla vi fick kring dessa beskrivningar redan under intervjuerna var att 

informanterna hade svårt att beskriva sig själva och sin självkänsla som barn. Detta kan 

jämföras med Goldbergs tolkning av Steffenhagens resonemang om mönster i familjen som 

kan vara bidragande faktorer till en negativ självbild (se avsnitt 3.2). Vi anser att författarens 

båda mönster exemplifieras i informanternas beskrivningar. Det kan vara negativt för 

utvecklingen i de fall föräldrarna inte ger barnen den uppmärksamhet de behöver och barnen 

blir tvungna att klara sig själv. Det kan även vara negativt för utvecklingen av självbilden att 

bli bortskämd då barnet inte lär sig att ta konsekvenserna för sitt beteende. Båda sidorna kan 

utgöra skäl till svårigheter i att utveckla en positiv självbild. 

     Utifrån Goldberg tolkning av Steffenhagens resonemang (se avsnitt 3.2) kan Anna ses som 

ett undantag till diskussionen ovan, då Goldberg menar att familjebanden sällan är goda i 

familjer med missbruksproblematik. Detta för att Anna beskriver sin uppväxt som ”normal”, 

med goda relationer till familjen. Hon beskriver sig själv som utåtriktad, glad och öppen. Hon 

vill testa allt i form av aktiviteter men hade svårt att fokusera bara på en sak i taget. Hon 

berättade att folk i hennes närhet, till exempel hennes syskon kan ha tyckt att hon var jobbig 

att umgås med. 

4.1.2 Sociala relationer 

För att tydliggöra analysen av relationer innan missbruket kommer vi nedan att ha en 

indelning utifrån myndighetsrelationer samt relation till familj- och vänner. 

Vi vill genom det kommande stycket speciellt belysa de relationer som informanterna haft i 

sina myndighetskontakter. Flera informanter beskrev en misstro till samhället på grund av de 

tidiga relationer de haft till myndighetspersoner. Dessa var främst kontakter med 

socialtjänsten och polisen. 

     Christian beskriver att på grund av att han blev oskyldigt anklagad och misstrodd trots att 

han berättade sanningen för myndigheterna, förlorade han tilliten till samhället: ”När jag fick 

den kalla handen av socialen och inte fick hjälp gjorde det att allt skenade i väg”. 

Andreas hade tidigt kontakt med socialtjänst på grund av familjeförhållandena, 

skolsituationen och att hans led av panikångest, vilket han också fick diagnos på. Han säger 
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att: ”sådana som mig och min familj kommer ingen vart”. Andreas pratar om en känsla av 

utanförskap och att hans möjligheter i samhället var begränsade. 

Niclas kontakt med myndigheter började redan vid två års ålder då han för första gången blev 

placerad i familjehem. Under hela uppväxten flyttades han runt mellan olika boenden. Han 

beskriver hur han redan tidigt kände sig mycket sviken av de vuxna som fanns runt honom. 

Han berättar att det kändes som att socialtjänsten flyttade på honom istället för att undersöka 

orsakerna till hans problem. 

     Att informanterna redan i tidig ålder känt sig svikna av de vuxna myndighetspersoner som 

skulle finnas till deras hjälp, beskrev de som skäl till deras misstro till samhället. Vi anser att 

den brustna tilliten till myndighetspersonerna kan ha påverkat informanternas syn på sig 

själva i förhållande till samhället. Myndighetspersonerna representerar den referensram som 

de unga skapar sig kring samhället utöver de personer som de har i sin närhet. Goldberg (se 

avsnitt 3.2) tar upp att relationen till samhället och andra människor ger individen kunskap om 

och erfarenheter av hur samhället fungerar. Utifrån detta menar Goldberg att individen formar 

sin uppfattning om sin plats i samhället. 

     Vi antar att den negativa erfarenheten av myndigheter resulterar i att informanterna inte 

känt stöd från samhället. Att kontakten med myndighetspersonerna enligt informanterna 

upplevts som misslyckad kan ha bidragit till att informanterna ifrågasatt sitt värde i 

förhållande till övriga människor. Vi menar att med hjälp av begreppet erkännande (jfr. 

Heidegren i avsnitt 3.3) kan vi förklara att informanterna har ett grundläggande behov av 

erkännande, precis som alla andra. 

 

Nedan kommer vi att belysa relationer till familj och vänner samt hur dessa sett ut innan 

missbruket. Vilka personer som finns runt individen tror vi i hög grad påverkar skapandet av 

självbilden. Både genom att individen jämför sig med de i omgivningen och förstår sig själv 

utifrån sitt sammanhang (jfr. Taylor i avsnitt 3.3).   

     Vi upplever att flera av informanterna var ambivalenta till hur relationerna till familj och 

vänner sett ut. Tre av informanterna beskrev en stark kärlek till familjen. Den ena genom att 

han var ”mycket bra vän med pappa och kunde berätta allt” men även att han var rädd för sin 

far då han blev hotad och utsatt för våld. Den andra pratade varmt om sin mor, men på grund 

av konflikter med sina bröder kände han sig otrygg i hemmet. Den tredje informanten berättar 

om en närhet till familjen och nära släktingar men han beskriver samtidigt att tilliten till 

modern och fadern brustit då han ansåg att modern kunde gjort mer för honom i samband med 

brottet som hans far begick. 
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     Till skillnad från de tre ovan nämnda informanterna berättar informanten Stefan att faderns 

missbruk har varit psykiskt påfrestande för hela familjen och att detta påverkat relationerna, 

men att han trots detta haft en god relation till modern och syskonen. 

Genom beskrivningarna lyfter informanterna fram det negativa i relationerna och det märks 

att detta har påverkat dem. Vi får en känsla av att det är viktigt för informanterna att samtidigt 

poängtera att det har funnits positiva sidor i relationerna. 

 

Informanten Niclas berättar att han vuxit upp i en familj då föräldrarna på olika sätt varit 

frånvarande (modern var missbrukare och fadern var både fysiskt- och psykiskt frånvarande). 

Han uttryckte att: ”Jag har alltid känt mig extremt övergiven sen allt med min morsa…”, 

istället för relationer inom familjen så var det relationerna till vännerna som var viktiga. 

Niclas berättade även att eftersom han flyttade ofta under uppväxten så byttes vännerna ut. Vi 

ser att informanten sökte stöd och samhörighet genom vännerna eftersom han inte fick det han 

behövde från familjen. Som Niclas själv beskrev detta så kan vännerna i denna låga ålder inte 

fungera som ett substitut för familjen. 

     Det kan, utifrån informantens beskrivning av att vännerna tog rollen som ”familj”, ses som 

att hans möjligheter att behålla en stabil grund minskade då vännerna byttes ut. Detta kan 

förstås utifrån Goldberg (jfr. avsnitt 3.2), som menar att socialt stöd är viktigt för individens 

känsla av sammanhang samt självförtroende. 

Samtliga manliga informanter upplevde sina relationer som problematiska. Utifrån 

beskrivningarna av problemen inom familjerna kan tänkas att informanternas förutsättningar 

kan ha påverkats av föräldrarnas livssituation. Föräldrarnas situation kan ha begränsat deras 

möjlighet att tillgodose barnets behov då de själva kan ha behövt stöd. 

     Detta tror vi kan bli tydligt i de familjer där den ena föräldern haft ett missbruk eller då 

våld har förekommit. Vi menar att den förälder som inte har ett missbruk kan behöva 

tillfredsställa sin partners behov av stöd och den som lever i ett förhållande med 

våldsproblematik kan själv behöva stöd. Vi tror att barnet i dessa fall kan gå miste om den 

emotionella relationen som barnet behöver för att få en trygg och stadig grund i sitt liv (jfr. 

Jonsson i avsnitt 3.1). 

Goldberg (se avsnitt 3.3) menar att vid missbruk inom familjen kan tilliten försämras mellan 

familjemedlemmarna. Detta anser vi kan vara en förklaring till den ambivalens som de 

informanter känt vars föräldrar haft ett missbruk. Relationerna inom familjen kan ha påverkats 

då tilliten försämrats som följd av förälderns missbruk. Som barn kan informanterna haft svårt 

att förstå problem som funnits i hemmet men ändå blivit drabbade av den brustna tilliten. 
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Anna uttryckte att relationerna i familjen varit bra men att det funnits vissa svårigheter i 

relationen till syskonen. Hon upplevde att syskonen kan ha tyckt att hon var jobbig att leva 

med. På grund av att Annas missbruk började i senare ålder än övriga informanter, nämligen 

vid 25års ålder, och att hon redan hade bildat familj samt enligt henne hade ”en normal 

uppväxt”, anser vi det svårt att här problematisera hennes relationer. 

 

4.2 Under missbruket 

Genom de frågor som ställdes till informanterna ville vi undersöka hur de påverkades och 

reflekterade kring sitt missbruk samt om relationerna påverkades. 

4.2.1 Självbild 

En informant beskriver sin personlighet som tvådelad. En ”vit sida” som är social, glad och 

kärleksfull och en ”svart sida” som är utåtagerande och aggressiv. Han berättar att när den 

svarta sidan av honom tog över så tänkte han inte på konsekvenser av hans handlingar. 

Samtliga informanter har på något sätt beskrivit en känsla av rastlöshet och att de har ”letat 

efter” någonting och ”sökt kickar”. De uppgav också att under missbruket reflekterade de inte 

kring konsekvenserna av missbruket. 

Hur kan den beskrivna rastlösheten förstås? Antingen som att den beskrivna rastlösheten kan 

vara en del i informanternas personligheter som gjort dem mer benägna att prova på det som 

är förbjudet (jfr. Törnqvist i Goldberg, 3.2). Eller, så kan det ses som en effekt av att ha 

upplevt isolering i barndomen. Då samtliga informanter på olika sätt upplevt svårigheter i sina 

nätverk tror vi att det kan ha bidragit till upplevelsen av ett avvikande, som i sin tur lett till en 

distansering från omgivningen. Den minskade kontakten till andra kan ha lett till rastlösheten 

(jfr. Jonsson 3.1 och Becker 3.4) 

 

Rickard berättar att han såg sig själv som en ”looser” i jämförelse med de i hans omgivning då 

de klarade av att sluta använda droger samt ”gå vidare med sina liv”. Informanten menar att 

han var ”trygg i sin personlighet utåt” och att andra såg honom som en problemlösare. Detta 

utan att de runt honom visste om vilka problem han själv hade. 

Vi anar att informanten Rickard gärna framställde sig själv som en stabil person som ville 

hjälpa andra, när han egentligen behövde hjälpen själv. Bilden han hade av sig själv präglades 

av hur han trodde att andra såg på honom. Den känsla av osäkerhet som framkommer hos 

informanten kan ha bidragit till att han inte bad omgivningen om hjälp. Detta kan tolkas som 
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att informanten intar en lägre position än de personer som lämnat missbruket. Vi ser detta som 

en motsats till teorin om etablerade och outsiders (se Elias & Scotson i avsnitt 3.4). Teorin 

visar på hur människor kan tillskriva andra människor (dåliga) egenskaper ibland utan skalig 

grund. Informanten tillskriver sig själv negativa egenskaper i form av en outsider utifrån att 

han jämför sig med de etablerade. Vi menar att detta även kan ses utifrån att människor kan 

vara dömande mot de i sin omgivning vilket i sin tur påverkar dessa individers självbild. Att 

bli dömd av de människor du jämför dig med förmodar vi kan bli kritiskt för personer som 

kan ha en låg självbild.  

     Informanten Andreas hade som nämnt tidigare (se avsnitt 4.1.1) redan i ung ålder en bild 

av sig själv som utanför i samhället. Under missbruket kände han en samhörighet med de 

personer som han missbrukade med. Han beskrev att han fortfarande var i ett utanförskap men 

att det var självvalt. Han uttrycker att han ”kickade på att vara en badboy” och med det menar 

informanten att han hellre blev sedd som farlig och förknippad med droger än att inte bli sedd 

alls. 

     Det tycks finnas ett stort behov av att bli sedd hos informanten Andreas. Detta kan tolkas 

som att genom känslan av utanförskap i barndomen blev det självvalda utanförskapet sedan 

något positivt. Vi tror att detta kan innebära ett problem för utvecklingen av självbilden 

eftersom användning av droger är olagligt. Samhörighet genom drogerna kan vara en 

begränsad tillhörighet då de individer som finns runt informanten också är i ett utanförskap.  

Detta kan förstås utifrån Heidegrens tolkning av Todorov (se avsnitt 3.3) som beskriver att då 

individen blir sedd av andra så skapas individen som social varelse men också att individen 

kan vilja bli sedd utifrån det som särskiljer honom från andra. 

 

Den kvinnliga informanten Annas missbruk uppkom i samband med en stressig vardag och 

lättillgängliga droger. Till en början innebar detta inget problem för henne då hon klarade av 

vardagen. När hon senare levde i ett destruktivt förhållande använde hon droger för att slippa 

känna. Förhållandet hade större påverkan på hennes självbild än vad drogerna hade, hon 

uttryckte: 

 

”Han skar av allting, jag kunde inte ens hälsa på mina föräldrar under en period. Dels för att 

jag såg för jävlig ut, jag hade blåtiror, sönder slagen, han fick mig att tro att det var mitt 

fel...man var inte så mycket värd då.” 
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I informantens fall har mannens syn på henne implementerats i hennes självbild. Vår analys är 

att då informanten under denna period inte haft kontakt med andra så har hon inte heller 

kunnat bli påverkad av andra. Hennes beskrivning av att hon inte var så mycket värd kan 

förstås genom Börjessons identitetsuppfattning (se avsnitt 3.3). Individen kan förstå sin 

identitet genom upplevelser av andra individer och detta var något som inte var möjligt för 

informanten. 

 

Flera informanter belyser genom sina berättelser olika former av rädslor kring missbruket. De 

tar på olika sätt upp svek i tidigare relationer (se avsnitt: 4.1.1) samt rädslan för att svika 

andra genom att inte klara att sluta med användning av droger. Informanten Anna säger att: 

”…de trodde ju ändå att jag missbrukade då kunde jag lika gärna göra det och må bra.”, för att 

beskriva känslan av svek från socialtjänsten. En annan informant beskrev att han blev påmind 

om svek i relationen till modern och hur det gjorde att han ”körde allt i botten”. 

     Under samtalen märktes det att känslan av svek eller rädslan för att svika har påverkat 

informanternas tro på sin möjlighet att sluta missbruka. Vi uppfattade även att de under 

missbruket ifrågasatt sin förmåga att hantera verkligheten utan droger. Goldberg menar att 

socialt stöd är viktigt för individens välbefinnande (se avsnitt 3.2). Utifrån hans tankar menar 

vi att de informanter som upplevt ett lågt stöd har ett sämre självförtroende. De informanter 

som är oroliga för att svika sina anhöriga kan vara medvetna om att detta kan ha negativ 

påverkan på dem. Detta kan förklaras utifrån att informanterna är de anhörigas sociala stöd.  

     Ytterligare en faktor som starkt påverkat informanternas självbild är den känslomässiga 

påverkan av vilken sysselsättning de har haft. Sysselsättningen är en del av alla individers 

tillhörighet till samhället och ger känsla av ett sammanhang. 

     Under missbruket var det flera av informanterna som saknade sysselsättning. De gjorde 

dock vad som krävdes för att försörja sitt missbruk. Ett par informanter beskrev svårigheter i 

att behålla ett ”vanligt” jobb under missbruket. En av dem förklarade att detta berodde på 

hans attityd och bemötande mot andra människor. Gemensamt för flera informanter var att de 

inte ansåg sig ha kontroll över något annat än drogerna och ”sysselsatte” sig därför i perioder 

med försäljning av droger. 

Informanterna Christian och Rickard berättar att de hade arbeten under större delar av 

missbruket. 

     Vi fick en känsla av att de informanter som haft sysselsättning under missbruket i högre 

grad kunde klara av andra delar i vardagen. Vi tolkar detta som att sysselsättningen kan ha 

gett informanterna någon form av struktur och kontroll över sin vardag (se Pearson i avsnitt 
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3.2). Pearson menar att arbetslöshet kan vara en del i skapandet av negativa självbilder, något 

som vi tror kan vara en förklaring till att informanterna som saknat sysselsättning nämnt 

bristen på kontroll i vardagen. Detta förklaras även av begreppet outsiders (se Elias & Scotson 

i avsnitt 3.4), genom att informanterna utan sysselsättning ingår i outsidergruppen och kan ses 

som avvikande vilket i sin tur kan påverka självbilden. 

4.2.2 Sociala relationer   

Samtliga informanter påpekade att svek i relationer på olika sätt har varit en bidragande faktor 

till att de hamnat i ett missbruk. De beskriver detta genom känslor av besvikelse, övergivenhet 

och påminnelser om tidigare separationer. Vissa uttryckte att drogerna blev ett sätt att dämpa 

känslorna och att de ville skada sig själva, samt att de ifrågasatte om problemen låg hos dem 

själva. En annan informant berättade att han påverkades starkt av en separation vilket gjorde 

honom påmind av känslan av övergivenhet av föräldrarna. Detta ledde till att han ifrågasatte 

sig själv och det skadade hans självförtroende så allvarligt att han inte brydde sig om vilka 

konsekvenser drogerna medförde.   

     Detta tolkar vi som att informantens låga självförtroende, till följd av separationerna, 

gjorde att han såg sig själv som den felande. Intrycket vi fick var att denna känsla har följt 

honom sen barndomen. Det kan tänkas att den andra separationen innebar en bekräftelse av att 

problemet låg hos honom, att han var den utanförstående (se Becker i avsnitt 3.4).   

Vi upplevde att informanternas berättelser visade på att användningen av droger medförde att 

de inte behövde tänka på känslorna och bearbeta separationerna. Missbruket blev en följd av 

att tryggheten skadats i och med de brustna relationerna (se socialt stöd, avsnitt 3.2). 

 

Stefan och Anna beskriver en rädsla för att svika sina barn. Stefan berättar hur han bedövade 

sina känslor med droger då han upplevde att han svikit sin dotter. Dotterns mor valde att flytta 

närmare sin familj för att komma ur sitt missbruk och tog då med sig dottern. Stefan flyttade 

sedan efter för att vara närmare dottern, men livet i staden gjorde att han återföll i missbruk. 

Detta gjorde att han flyttade ifrån dem och det var då han kände att han svek dottern. 

     Utifrån det upplevde vi att informanten såg sig själv som ett problem för moderns 

möjlighet att hålla sig ifrån drogerna och oroade sig för att ha negativ påverkan på dottern. 

Denna oro kan ses som en rädsla för att vara bristfällig som förälder. Det kan även tänkas att 

då informanten själv levt med en missbrukande förälder och påverkats negativt av detta, han 

vill inte göra detsamma mot sin dotter (se socialt arv, avsnitt 3.1).    
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     När informanten Anna födde sitt yngsta barn slutade hon med droger i en lång period men 

mötte istället andra problem. Då hennes hyresvärd misskötte hanteringen av den inbetalda 

hyran blev hon bostadslös, Anna ansåg då att det var bäst för sonen att bo hos sin far tills hon 

fått ny bostad. Vad hon inte visste var att fadern fortsatt använda droger och detta gjorde att 

socialtjänsten omhändertog sonen. Anna beskriver att socialtjänsten tagit för givet att hon 

återfallit till missbruket när hon blivit bostadslös, detta på grund av hennes bakgrund av 

missbruk. Då socialtjänsten misstrodde upplevde hon en hopplöshet kring situationen. Detta 

gjorde att hon: ”…fortsatte droga eftersom de redan antog att jag gjorde det.” i och med det 

kände informanten att hon svek sin son. 

     En möjlighet är att socialtjänstens misstro till informanten kan ha resulterat i att hon 

misstrodde sin förmåga att leva utan droger. Genom samtalet med Anna fick vi intrycket av 

att hon kände stolthet i att vara en bra mor och att detta var hennes motivation till ett drogfritt 

liv. När detta sedan ifrågasattes av socialtjänsten menar vi att hennes stolthet sårades vilket 

kan ha orsakat att hon återföll i missbruket. 

     Annas känsla av att hon blev sedd utifrån sitt tidigare missbruk anser vi kan ses utifrån 

Heidegrens (se avsnitt 3.3) användning av Taylors resonemang om att individen inte ska bli 

påtvingad en annan självbild och att individen behöver erkännande för den man är. 

     Vi anser att detta kan ses som en förklaring till Annas ambivalens i sin roll som mor 

eftersom hon upplevde att hon blev sedd utifrån sitt förflutna. Det kan även tolkas som att det 

förflutna är en del i hennes självbild som hon då tagit avstånd ifrån (jfr. identitetsprocess 3.4 

med Erikson avsnitt 1.6). 

     Båda informanternas berättelser kan tolkas genom Goldbergs antaganden om missbrukets 

påverkan på tilliten i familjen (se avsnitt 3.2). För informanterna kan tilliten inom relationerna 

ha påverkats av missbruket, men känslan av att ha svikit barnen samt separationen, menar vi 

har haft större betydelse då de börjat misstro sin roll som föräldrar.   

 

Vid frågan om någon i deras närhet haft åsikter om deras missbruk eller försökt påverka 

informanterna berättar Christian: ”Pappa vet nog att det(brottet) har påverkat mig men han 

hade kanske inte så mycket att säga till om det(drogerna)”. Han utrycker att hans far förstört 

honom och därför brydde han sig inte om faderns åsikter. Även Rickard berättade: ”Farsan sa 

att jag kommer hamna under jorden och att jag kommer att dö. Jag hade ingen respekt för 

honom när han sa grejer”. 

     Dessa citat menar vi ger en bild av att informanterna inte ville ta till sig föräldrarnas åsikter 

kring missbruket på grund av hur uppväxten sett ut. Vi får en känsla av att informanterna inte 
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fått möjlighet att bearbeta problem i relationen till föräldrarna. Detta förmodar vi kan ha lett 

till ett avståndstagande från informanternas sida vilket i sin tur kan ha gjort att de inte var 

mottagliga för stöd från föräldrarna (se Todorov i avsnitt 3.3). 

 

Flera informanter tar upp att de under missbruket haft relationer som de känt sig trygga i. De 

beskriver att trots situationen de befann sig i så fanns det personer som brydde sig och att det 

har varit viktigt för dem. Vissa informanter tar istället upp att de tagit avstånd från en del 

relationer för att de inte ville skada personerna. I vissa fall berodde det också på att 

personerna inte accepterade missbruket, därför blev det lättare att hålla dem utanför. 

     Vi menar på att detta visar på skillnader i informanternas upplevelser. En del har klarat av 

att ha relationer ”utanför” missbruket men för andra har det varit svårt. Detta anser vi kan 

tolkas utifrån Börjessons begrepp rollbestämda faktorer (se avsnitt 3.3) och jämföras med 

Goldbergs begrepp socialt stöd (se avsnitt 3.2). Vissa informanter menar vi har varit mer 

mottagliga för andras åsikter och därför kan de haft lättare för att ha relationer. Vilket i sin tur 

kan ha lett till att dessa personer fått större socialt stöd. 

     De informanter som istället har tagit avstånd i relationer till andra har inte tagit del av 

andras åsikter. Vi anser att detta kan förklaras med Börjessons begrepp rollbestämda faktorer 

då som att informanterna har haft olika faktorer som påverkat deras syn på sig själva (se 

avsnitt 3.3). De som genom relationer haft större socialt stöd tror vi har påverkats både av sina 

egna och av andras upplevelser av dem. De som istället haft mindre socialt stöd upplever sig 

själv genom sina egna tankar och handlingar. Vi menar att mindre socialt stöd kan leda till 

bristande reflektion av självbilden. Bristen av socialt stöd kan ses som en orsak till att 

informanterna hamnat i ett utanförskap då de dämpat sina känslor genom drogerna. Vi tror att 

de kan ha varit lättare att ta avstånd till problemen än att behöva reflektera över dem.  

     I samtal kring vänskapsrelationer framgick att samtliga informanter under missbruket 

främst hade relationer till personer med liknande problematik. Detta ser vi som en viktig 

aspekt att lyfta i relation till föregående diskussion då de missbrukande vännerna kan antas ha 

liknande problem. Vi förmodar att detta kan resultera i att informanternas upplevelser av sig 

själv utifrån andra blir begränsade då vännernas åsikter och upplevelser kan antas vara lika 

individens (se likheter och olikheter, i avsnitt 3.3). 
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4.3 Efter missbruket 

Tydligt är att det var lättare för informanterna att reflektera då de nu står utanför missbruket. 

Samtidigt upplevde vi att det var svårare för informanterna att beskriva sig själva, de pratar 

antingen om vem de har varit eller vart de är på väg. 

4.3.1 Självbild 

Under samtalet med informanten Anna framgick att förbättring i relationerna till hennes barn 

och familj är viktig för hur hon ser på sig själv. Hon berättar att hon genom behandling av sitt 

missbruk, förstått att hon har ADHD. 

     I tidigare avsnitt har vi nämnt att Anna trodde att syskonen upplevt henne som jobbig och 

att hon själv har sett sig som det svarta fåret i familjen. Diagnosen upplevdes som positivt för 

henne då det gav en förklaring till varför hon känt sig annorlunda. Vi tog i första 

självbildsavsnittet upp att Anna kan ses som undantaget till Jonssons teori om att en otrygg 

miljö och dåliga relationer i uppväxten kan vara orsaker till ett missbruk. Vi anser att Annas 

känslor av att vara annorlunda kan ha påverkat hennes självbild och i sin tur hennes val i livet. 

     Vidare kan hennes situation förstås genom Taylors begrepp självförverkligande (se avsnitt 

3.3), som innebär att individen kan uppnå självförverkligande i livet denne är ärlig mot sig 

själv. I Annas fall, då individen inte förstår sig själv i förhållande till andra, kan möjlighet till 

självförverkligande bli svårare. Vi menar att förståelse för sig själv påverkar självförtroendet 

och att ett lågt självförtroende kan påverka vilka möjligheter individen tror sig ha. 

 

Anna berättade om ett tillfälle då hon fått bekräftelse på att hon varit en bra mor: ”Min son sa 

en gång till mig att en sådan mamma som du var till mig, en sådan pappa skulle jag vilja vara 

till mina barn”. Hon berättar om att de äldre barnen vuxit upp med henne och vet därför vem 

hon är utan drogerna. Det sätt som informanten berättade detta på, gav en stark känsla av hur 

viktig hennes roll som mor är för hennes självbild. Den tidigare beskrivna rädslan för att ha 

svikit sina barn genom missbruket upplevde vi var något som hållit henne tillbaka i processen 

att bearbeta sitt missbruk. Vi tolkar hennes process som att då hennes barn nu har ökad tillit 

till henne, förstärks hennes självbild och detta kan ha bidragit till att hon nu accepterar sitt 

tidigare missbruk (se erkännande i avsnitt 3.3). 

 

Enligt informanten Christian var den största utmaningen med att ta sig ur missbruket att 

erkänna för sig själv att fasaden han haft utåt varit en lögn. Han menar att han haft en falsk 

fasad men att det var en befrielse att släppa ”masken”. Informanten pratar om att få tillbaka 
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känslan för livet och att han såg det viktiga i livet, som familjen. Han uttrycker att han inte är 

orolig för att misslyckas då han redan tagit det största steget, när han bestämde sig för att 

sluta. 

Även informanten Andreas beskrev att relationerna han hade under missbruket varit falska:  

”…insåg att livet jag levde bara var en illusion det var falskt”. 

     Vi upplevde Andreas beskrivningar som en insikt om hur relationerna faktiskt sett ut. För 

att kunna komma vidare behövde han aktivt välja de personer han skulle ha omkring sig. Vi 

ser att dessa insikter ger informanterna möjlighet att ta del av andras åsikter. Då den ena 

informanten erkänner för sig själv att han levt med en fasad anser vi att nya relationer kan 

skapas utifrån hans riktiga personlighet. Detta skulle kunna leda till att stärka självförtroendet 

och stilla individen då den får bekräftelse för sitt sanna jag.   

     Den andra informantens insikt om de falska relationerna menar vi kan möjliggöra att 

informanten reflekterar över vilka sorters relationer han vill ha. Genom detta menar vi att 

båda informanterna blir mottagliga för ärliga åsikter i relationerna vilket kan ge dem 

erkännande av deras personlighet (jfr. Taylor i avsnitt 3.3 med Becker i 3.4). En annan 

informant beskrev ett behov av bekräftelse för den han är idag, men en stark rädsla för nya 

relationer då han upplevt problem i tidigare relationer. Vi tror att detta kan leda till motsatsen 

till den diskussion som förts ovan. Vi tror att bristen på nya relationer kan innebära att han 

inte får möjlighet att reflektera kring hur omgivningen uppfattar honom idag. 

      En informant uttryckte att drogen inte förändrar dig utan den påverkar din syn på dig själv 

beroende på vilka handlingar du begått. Flera informanter nämnde också att för att komma 

vidare måste man acceptera det man gjort under missbruket för att överleva. Rickard 

uttryckte: ”Jag tror att drogerna inte förändrar din personlighet, du bär din personlighet med 

dig... Det drogen gör är att den tar ut saker mer extremt, som du normalt har”. 

     Till skillnad från under och innan missbruket då Rickard beskrev sig utifrån jämförelser 

med andra (se tidigare avsnitt 4.1.1, 4.2.1) så märke vi en ny aspekt i hans reflektion kring sin 

självbild: ”Jag tänkte vad har hänt, har jag suddat bort dem(kompisarna) och ibland tänkte jag 

att det var jag. Jag kanske var för mycket”. Han uppvisar en mognad i vem han är och fått 

möjlighet att reflektera kring konsekvenser av sina handlingar. Rickard beskriver att han mår 

bättre i sig själv och en utökad förmåga att påverka sin situation. 

     Vi ser att hans perspektiv av det förflutna har vidgats i och med att han nu problematiserar 

hur han kan ha påverkat sitt förflutna. Vi upplever att hans tidigare beskrivningar har varit 

bundna till hur andra personer har påverkat honom. Vi upplever också att informantens 

reflektion kring sitt ansvar för det förflutna har påverkat hans självbild. Genom att han 
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ifrågasätter sig själv förmodar vi att hans förståelse för vem han är kan bli större (se 

identitetsuppfattning i avsnitt 3.3). 

Informanten Stefan beskriver: 

”Jag har en bra självkänsla, känner mig ganska stabil. Jag skiter i vad andra tycker om mig, 

gillar du inte mig, tråkigt för dig... Idag vill jag gärna berätta på en gång till folk så de inte 

dömer mig”.  

I samtalet framgick även att informanten skäms för den han är i sin roll som far eftersom han 

”är en narkoman”. 

Behovet av att berätta om sitt missbruk anser vi visar på en osäkerhet för huruvida andra 

accepterar honom. Vi upplevde att informanten fortfarande bearbetar sitt missbruk och 

känslan av att ha svikit sin dotter. Det förutsätter vi är en orsak till den dubbelsidighet i 

självbilden som vi upplevde till följd av att han ännu inte helt accepterat sitt förflutna. Det kan 

förstås som att informanten själv identifierar sig som avvikande på grund av rädslan för att bli 

dömd som utanförstående (se Becker i avsnitt 3.4). Det kan tänkas att det är lättare att ses som 

avvikande för något individen bär med sig och försöker acceptera, istället för att bli dömd 

utifrån andras fördomar. 

   

Informanten Rickard berättade att faderns våld mot modern väckte hat inom honom, samtidigt 

som han berättar att han själv slagits i alla sina relationer och att det främst har varit under 

påverkan. När Rickard reflekterade kring vad som gjort att hans problem med droger 

uppkommit så uttryckte han: 

”Allt kommer hemifrån, fostran kommer från hemmet och problemen börjar i hemmet.” 

Vi tolkar detta som att Rickard har tagit efter faderns beteende eftersom det är så informanten 

”lärt sig” att hantera situationer. Detta menar vi kan ses som en form av socialt arv utav 

beteende (jfr. avsnitt 3.1). Att beteendet uppkom under påverkan av droger anser vi visar på 

en omedveten reaktion i samband med ilska. Vi tror att det kan resultera i känslor av skam 

och skuld när han sedan inte är påverkad, eftersom han själv beskriver att han blivit negativt 

påverkad av faderns våld. Det kan även ses som att informantens beteende kan ha lett till en 

uteslutning från vissa grupper. Det kan tänkas att då beteenden som avviker från samhällets 

norm eller de gruppnormer som finns kan det antas leda till svårigheter för individen att förstå 

vad som är grunden till dennes ”avvikande” då denne inte förstår normerna (jfr. Elias & 

Scotson i avsnitt 3.4).  
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4.3.2 Sociala relationer 

En gemensam nämnare mellan informanterna var att de blivit tvungna att bryta med större 

delen av sitt nätverk för att kunna ta sig ur missbruket. De lyfter att det kan kännas ensamt 

men att det är nödvändigt för att de ska må bra. Flera av informanterna berättar om någon 

relation som varit viktig under missbruket och som finns kvar idag. 

 

Både Rickard och Stefan berättar om varsin vän som motiverade dem att förändra sin livsstil. 

Den ena genom att uttrycka att Rickard förändrades av drogerna och den andre genom att 

påminna Stefan om att han alltid talat om att sluta. 

Christian beskrev att när han slutade med drogerna blev han medveten om att familjen fanns 

kvar och undrade hur de hade stått ut med honom. Han berättar också om oron för när sonen 

kommer att ifrågasätta vart han varit när sonen var yngre men hoppas på förståelse då han nu 

har förändrats. 

     Stefan berättar att han försöker bygga upp ett nytt nätverk genom fruns drogfria vänner. 

Han berättar även om hur relationen till modern förbättrats och tycker att det är skönt att 

modern inte behöver oroa sig för honom. 

     Rickard berättar om att han kämpar med att bygga upp tilliten i relationen till frun, då hon 

fortfarande kan bli rädd för honom. 

     Niclas beskriver att det är extremt svårt med förhållanden eftersom han är rädd för att bli 

sviken. Han berättar att han valt att ha kontakt med sin far och att han accepterat hur 

relationen till föräldrarna ser ut. Tidigare beskrev han fadern som helt frånvarande men vi 

märkte att Niclas nu reflekterar kring deras relation och det faktum att fadern mår bättre av 

vetskapen att hans son mår bra. 

     Samtliga informanter beskriver en ökad förståelse för hur relationerna ser ut. Flera 

uttrycker att de blivit medvetna om vilket viktigt stöd familj och vänner är och att de 

motiverar dem till ett liv utan droger. 

     Då informanterna insett att familj och vänner finns kvar kan det ge dem en bekräftelse för 

graden av genuinitet i relationerna. Vi hävdar att eftersom informanterna själva valt att bryta 

med de i nätverket som missbrukat kan det ses som en insikt om skillnader i vad de olika 

relationerna ger dem. Detta genom att relationerna till andra missbrukare var en negativ 

samhörighet medan familjen har accepterat deras handlingar och valt att fortsätta stötta dem. 

Relationerna till familj och vänner kan därför upplevas som mer villkorslösa genom att de 

bekräftar deras identitet genom personligheten, inte utifrån dem som missbrukare. Det kan ses 
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som en lösning av en kris i deras livslopp då de ser nya identifikationer genom relationen till 

familj och vänner (jfr. Erikson i avsnitt 1.6).  

  

Anna reflekterar idag kring hur livet hade kunnat se annorlunda ut om hon fått hjälp tidigare. 

Hon beskriver hur hon kämpar för sin son och beskriver svårigheter i kommunikationen 

mellan henne och sonens handläggare på socialtjänsten. Även Stefan nämner ett motstånd från 

socialtjänsten och upplever att det är personligt på grund att han var svår att ha och göra med 

under missbruket. 

     Att informanterna tillskrivs egenskaper utifrån sitt förflutna kan upplevas som att de ses 

som en outsider. När dessa individer försöker bli del av de etablerade och förändra sin 

situation samt hitta nya objekt att identifiera sig med förmodar vi att det kan bli problematiskt 

för självbilden (jfr. Becker i 3.4 med Taylor i 3.3). 

Vi menar att eftersom individer ser sig själva utifrån omgivningen kan fördomar utifrån deras 

förflutna fortfarande påverka hur de ser på sig själva som en social varelse. Detta kan antas 

hämma deras möjligheter att utveckla en positiv självbild (jfr. Todorov enligt Heidegren i 3.3 

med Erikson i 1.6). 

5.Sammanfattning av resultat 

De teorier som används i analysen visar att utveckling av individers självbild påverkas av 

relationer till andra - deras signifikanta andra, dels genom erkännande från andra, dels som 

individens sociala stöd. Huruvida miljön runt individen i uppväxten har varit trygg eller 

problematisk kan vara aspekter som påverkar uppkomsten av ett missbruk, men även påverka 

utvecklingen av självbilden. De individer vars föräldrar haft ett missbruk kan ha påverkats av 

föräldrarnas situation. Det kan ses som att ett socialt arv har påverkat att de själva hamnat i ett 

missbruk genom att föräldrarna sett sig själva som misslyckade i samhället och som 

missräknade föräldrar. Individer som blivit negligerade respektive bortskämda löper hög risk 

att utveckla negativa självbilder. Vad individen sysselsätter sig med är viktigt för självbilden 

eftersom det påverkar individens ställning till andra. Individer som bryter mot samhällets 

gällande normer och regler kan bli sedda som utanförstående. Att tillskrivas egenskaper 

utifrån vad individen gjort (till exempel, missbrukat eller brutit mot regler) kan leda till att 

individen ses som en avvikande. Huruvida individen är ärlig mot sig själv påverkar 

möjligheten till självförverkligande. Att bli erkänd som den unika individ man är, är ett 
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grundläggande behov då individer jämför sig i kontakt med andra och detta i sin tur är 

nödvändigt för utvecklingen av identiteten. 

  

En enstämmighet mellan informanterna fanns om att uppväxten på olika sätt varit 

problematisk. Majoriteten berättar om en otrygg hemmiljö där våld och missbruk förekommit. 

Flera hade frånvarande föräldrar eller upplevde relationerna som bristfälliga. Samtliga 

informanter kände sig på något vis annorlunda eller utanför i förhållande till andra. De 

beskrev att det var något som fattades och upplevde en rastlöshet. Endast en informant 

beskriver uppväxten som normal och problemfri, missbruket uppkom senare i en stressfylld 

vardag och i en destruktiv relation där drogerna blev en tillflykt. Vanliga beskrivningar är lågt 

självförtroende, bristande tro på framtiden, besvikelse och misstro till samhället och ses som 

konsekvenser av uppväxtförhållandena. Detta ser informanterna som skäl till att de sökt sig 

till det farliga och att de testade droger. Flera beskrev trots detta en viss trygghet, kärlek och 

att de hade någon nära relation. 

     Större delen av det nätverk informanterna haft bestod av personer med liknande 

missbruksproblematik. Några informanter beskriver relationerna som falska och att de under 

missbruket satte upp en fasad. De lyfter att samhörigheten präglades av en gemenskap i 

utanförskap och droganvändning. En informant hävdar att utanförskapet var ”självvalt” då 

tillhörigheten gav honom uppmärksamhet och en känsla av att bli sedd. De som haft problem i 

relationen till föräldrarna i barndomen upplevde inte dem som ett stöd under missbruket. 

Några upplevde dock en trygghet i att de kunde vara hos familjen, men beskriver samtidigt att 

de inte accepterade familjens åsikter om missbruket.  

     De flesta informanterna reflekterade inte kring konsekvenserna av missbruket. Majoriteten 

tog upp en rädsla för att bli svikna eller svika människor i deras närhet. Några beskrev därför 

att de höll sina närstående utanför missbruket. De informanter som hade barn oroade sig över 

att ha negativ påverkan på barnen. Samtliga informanter jämförde sig på något vis med andras 

prestationer och såg sig själva utifrån andra, eller hur de trodde att andra uppfattade dem. 

     Acceptans för vilka de har varit och för hur livet ser ut nu nämns av alla informanter som 

viktigt för att fortsätta bearbeta missbruket. Självbilden beskrivs utifrån prestationer, hur långt 

de tagit sig mot ett drogfritt liv samt hur relationerna ser ut idag. De framställer att deras mål 

framöver handlar om att leva ett ”normalt liv” och att ha en lugn vardag. Det framgår att 

samtliga försöker stärka relationer till familj, vänner och även bygga nya relationer då de 

brutit med missbrukande kontakter. Flertalet beskriver rädslor, som att bli dömda utifrån sitt 

missbruk eller utifrån sin personlighet. De försöker bearbeta händelser som skett under 
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missbruket och acceptera vad de gjort. Samtliga tar upp ett behov av att bli accepterad av 

andra utifrån den de är idag och menar att detta är viktigt för att de ska kunna acceptera sig 

själva. 

6.Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel redogör vi för studiens slutsatser i förhållande till syfte och 

frågeställningar. Sedan förs en diskussion kring valda metoder samt studiens validitet och 

reliabilitet. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

Det mesta talar för att miljö, relationer och händelser i barndomen har varit särskilt 

bidragande faktorer för utvecklingen av informanternas självbild. Problematik i 

informanternas uppväxtförhållanden kan tänkas ha påverkat deras relationer men även format 

deras individuella egenskaper och deras sätt att förhålla sig till omgivningen. 

     Då majoriteten har upplevt ett lågt socialt stöd samt brist på bekräftelse både utifrån 

myndighetskontakter och i nära relationer, är det rimligt att även detta har påverkat 

självbilden. Detta kan ha lett till deras senare känslor av utanförskap och skapat misstron till 

samhället. Missbruket gav konsekvenser som bristfälliga relationer, skuldkänslor och 

avståndstagande från övrigt samhälle, detta tas upp av samtliga informanter som något de idag 

behöver bearbeta. Skapandet av positiva självbilder kräver att individen blir erkänd, sedd 

utifrån sina unika egenskaper samt förutsätter ett socialt stöd och erfarenheter med andra som 

gör att de ser sin plats i samhället. Det är utifrån dessa förutsättningar rimligt att 

informanterna kan ha haft svårigheter i att utveckla en positiv självbild. Direkt eller indirekt 

har informanterna beskrivit att de under missbruket inte framställt sitt riktiga jag, det är därför 

tänkbart att den bekräftelse de fick, var utifrån deras ”roll” som missbrukare. För att definiera 

sig själva idag läggs det vikt vid att ses utifrån sin personlighet, inte utifrån missbruket. Flera 

informanter benämner sig själva som missbrukare i sammanhang som de förknippar som 

negativa. Det kan tolkas som en svårighet för hur de definierar sig själva i förhållande till sitt 

missbruk. Antingen för att de accepterar att missbruket är en del av deras liv och därför ger 

möjlighet att utveckla självbilden eller som att de själva hämmar utvecklingen genom att 

kvarhålla sin identitet som missbrukare. 
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6.2 Metoddiskussion 

Det är svårt att dra slutsatser utifrån informanternas olika upplevelser av 

missbruksproblematiken. Dels då informanternas problematik sett olika ut och då 

berättelserna grundas på deras känslor av upplevelserna, vilket är subjektivt. Även eftersom 

det i ytterligare ett led tolkas av oss som författare vilket förutsätter att vi uppfattat det som 

sagts korrekt. Vi kan inte bedöma vad som varit bra eller dåligt i deras liv utan utgår från vad 

de valt att berätta. Vi hävdar inte att vi fått en fördjupad förståelse för hur före detta 

missbrukares självbild har utvecklats, sett till ”missbrukare” som grupp. Däremot vill vi påstå 

att studien gett en djup förståelse för dessa informanters uppfattning om vad som påverkat 

deras utveckling av självbilden. 

     Att studien utförts genom en kvalitativ metod har gett oss möjlighet att få ökad förståelse 

för informanternas upplevelser. Det är viktigt att nämna att även om studien utgår från 

informanternas problematik kring missbruk, var det viktigt för dem att lyfta fram det positiva i 

deras liv. Syftet för denna studie var att studera före detta missbrukares självbild. Detta 

genom frågeställningarna: Vad har påverkat före detta missbrukare i utveckling av 

självbilden? Vilken betydelse har uppväxt och relationer haft för utveckling av självbilden? 

Hur har missbruket påverkat hur individerna definierar sig själva? 

 

Vi är medvetna om svårigheten i att garantera hög validitet och reliabilitet i studien. Detta då 

den bygger på intervjuer och vi kan inte säkert veta att informanterna gett oss korrekt 

information, vi kan bara utgå ifrån de svar vi fått från informanterna. Då vi utfört intervjuer är 

det våra tolkningar av informanternas upplevelser och känslor som analyserats. Det är svårt 

att särskilja oss som forskare från empirin och någon annan skulle därför ha kunnat tolka 

utsagorna annorlunda. Detta gör att validiteten inte automatisk är hög. Däremot kan sägas att 

utifrån den tid vi haft för studien, har vi gjort vad vi kunnat för att öka validiteten. Genom 

utformning av intervjuguiden upplever vi att informanterna i intervjusituationen kunde 

reflektera fritt om vad de själva upplever har påverkat dem. Det gjorde att temana belystes 

från flera vinklar. Att vi i intervjusituationen hade möjlighet att vara delaktiga i samtalet och 

ställa följdfrågor. Genom detta hoppas vi på att vi har fått fram informanternas upplevelser 

och kunnat belysa informanternas missbruk på ett korrekt sätt. 

     De teoretiska utgångspunkter och perspektiv som har använts i studien skiljer sig åt. Detta 

har gjort att frågeställningarna besvarats genom flera synsätt. Vi menar att validiteten ökar då 

de olika teorierna, trots olika perspektiv, belyser liknande aspekter för vad som påverkar 

utvecklingen av självbilden och identiteten.   
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     Reliabilitet innebär, som nämnt i metodkapitlet, att det finns möjlighet att få samma 

resultat i en annan studie med samma syfte och metod. Syftet med denna studie var att öka 

förståelsen för vad som påverkat före detta missbrukare i utvecklingen av sin självbild. I 

studien används kvalitativa metoder och den utgår från informanternas subjektiva upplevelser 

av sina problem. Det kan göra att liknande studier kan få ett annat resultat om informanterna 

har en annan syn på vad som påverkat dem. Vi ser inte detta som en brist i vår studie, då 

resultatet inte är tänkt att ge möjlighet till generalisering. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Med utgångspunkt i det resultat som framkommit i denna studie anser vi att det finns andra 

utgångspunkter som kan vara intressanta för vidare forskning. Dels anser vi att studier med 

liknande syfte, fast med ett specifikt urval av informanter, hade kunnat bidra till andra 

infallsvinklar. Några frågor som uppkommit under studiens gång var: Kan en studie som utgår 

från fler kvinnliga informanter, göra att ett genusperspektiv blir relevant? Finns det skillnader 

i hur kvinnliga och manliga före detta missbrukare ser på utvecklingen av självbilden? Hade 

informanternas upplevelser sett annorlunda ut ifall vi intervjuat dem under missbruket? Är 

känslor av vad som påverkat individens självbild utmärkande för missbrukare, eller kan 

liknande fenomen ses hos andra grupper i ett utanförskap? 

     Då vi endast intervjuat en kvinnlig informant var det inte möjligt att visa på skillnader 

utifrån informanternas kön, det var istället skillnader i händelser som var påverkande. Flera av 

de teorier vi använt, samt studier vi kommit över, har utgått från studier av män (pojkar). När 

vi läst teorin Det sociala arvet, sökte vi efter liknande studier gjorda av flickor på anstalter. Vi 

upplevde att anstalter för flickor inte hade samma utgångspunkt som för pojkar. De studier 

som gjorts om flickor utgick från anstalter med syfte att uppfostra flickorna eller behandla 

psykiska - och sociala problem. Vi frågar oss därför om detta kan förklaras genom att det 

finns normer gällande vad som är problem för flickor respektive pojkar. För vårt syfte var det 

inte ett problem att urvalsmetoden gjorde att majoriteten av informanterna var män. Däremot 

väckte detta en tanke om huruvida det kan vara vanligare (eller mer accepterat) att män är mer 

öppna om sitt tidigare missbruk än kvinnor. 

     Denna studie och de frågor som den har väckt gör att vi återkommer till vår ursprungliga 

hypotes, ifall det är så att missbrukares självbild påverkas av den samhällssyn som finns av 

missbruk. Det vore intressant för en större studie att se på hur förändring av samhällets 

normer påverkar diskursen om missbrukare och hur det i sin tur påverkar individen. 
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Bilaga 1. Brev till informanter  

 

Hej! 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som just nu skriver C-uppsats i Socialt arbete. 

Vi hör av oss till er då vi önskar att komma i kontakt med personer som kan tänkas vara 

intresserade av att delta i intervjuer. 

Intresset för detta ämne uppkom efter det att representanter från er verksamhet föreläste på 

vår ”programeftermiddag”. Därför undrar vi nu om ni har möjlighet att förmedla kontakt med 

personer som kan vara intresserade av att delta i intervjuer med oss.  

Vår tanke är att beskriva samhällets syn på missbruk och se på hur detta kan påverka 

självbilden hos individer som levt i eller lever i ett missbruk. Frågorna som ställs kommer att 

röra informanternas liv, deras självbild, hur de anser att samhället har påverkat dem och deras 

självbild samt allmänna frågor kring deras missbruk och självbild. Intervjuerna beräknas ta 

ungefär en timme, deltagande är helt frivilligt och informanterna kan när som helst välja att 

avbryta intervjun. Samtalet kommer att spelas in, därefter kommer materialet att transkriberas 

och tematiseras. För oss innebär det att deltagarnas ord inte kommer att återberättas i sin 

helhet utan vara en del av underlaget för vår uppsats. Efter examination av arbetet kommer 

inspelningar samt transkribering att raderas. 

Uppsatsen kommer att publiceras när den är färdig men de personer som väljer att delta i 

intervjuer kommer att förbli anonyma i texten. Vi följer etiska riktlinjer samt lagar vid 

hantering av information från informanter. Detta innebär att informanternas namn inte 

kommer att framgå i den färdiga uppsatsen samt att de uppgifter de ger oss är konfidentiella 

och kommer inte att kunna knytas till dem. 

Vi önskar att komma i kontakt med 5-7 personer som har eller har haft ett missbruk. Finns det 

möjlighet för er att vidarebefordra detta till personer som ni tror kan vara intresserade?  

Vänligen, 

Josefin Malmström och Joanna Furmanski. 

 

Finns intresse eller frågor, kontakta oss gärna! 

joanna01.furmanski@student.sh.se,   +46xxxxxxxxx 

josefin01.malmstrom@student.sh.se,  +46xxxxxxxxx

 

mailto:joanna01.furmanski@student.sh.se
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Introduktion och social bakgrund 

Ålder, kön, familjebakgrund, sysselsättning. När började ditt missbruk och vad var det som 

gjorde att du började? 

Innan missbruket 

Hur skulle du beskriva dig själv innan missbruket? Hur såg familjesituationen ut innan 

missbruket? Hur var relationerna i familjen? Hur såg ditt liv ut innan missbruket? Hur såg 

relationerna till vänner och nätverk ut? Hade du nära relationer till några viktiga personer? 

Hur var ditt självförtroende och självbild som ung och innan missbruket? Hade du någon 

kontakt med myndigheter innan missbruket?  

Under missbruket 

Hur upplevde du att synen på dig som missbrukare var från samhälle, familj och vänner? Hur 

anser du att dina relationer förändrades under missbruket? Beskriv. Hur kände du kring det 

och hur tror du att det påverkade dig? Hade du någon sysselsättning? 

Nutid 

Hur ser ditt liv ut idag? Hur upplever du att samhället ser på dig idag? Hur anser du dig bli 

bemött som tidigare missbrukare? Hur ser dina relationer ut till andra idag? Hur skulle du 

beskriva dig själv som person idag? Vid möten med nya människor, känner du att du kan vara 

dig själv då? Hur skulle du beskriva din självkänsla? Om du får en svacka, känner du att du då 

har personer runt omkring dig som du kan anförtro dig till? Vad fick dig att av sluta 

missbruket, fanns det några viktiga faktorer? Hur ser du på ditt missbruk idag och hur ser du 

på att du har kommit ifrån det? Hur anser du att du bemöts av andra människor då du berättar 

om dina livserfarenheter?  

Framtiden 

Hur ser du på din framtid? Hur ser dina drömmar och mål ut för framtiden och tror du att du 

kommer uppnå dem? Har du några förhoppningar om att återuppta kontakt med förlorade 

kontakter.



Bilaga 3. Beskrivning av informanterna 

Nedan följer en övergripande presentation om informanternas sociala bakgrund och missbruk. 

De har tillskrivits fingerade namn då det för författarna kändes opersonligt att tilltala dom 

som endast ”informanter” men inte kan använda deras riktiga namn. 

 

Informant 1 ”Christian” 

Christian är en man i 40 års åldern, han lever idag med sin fru och barn i de västra delarna av 

Stockholm. 

Christian bodde tidigt i livet med sin mamma, pappa, bror och syster. Han kände att han 

kunde anförtro sig till sin pappa samt hade en god relation till sin mamma och sina syskon. 

Relationen mellan Christians mamma och pappa var inte lika bra. Christians pappa slog hans 

mamma, något som Christian beskriver som att det gick ut över barnen. Detta för att pappan 

skyllde på mamma vilket gjorde att Christian och hans syskon tyckte illa om sin mamma. 

Mamman kunde även slå Christian ibland. Detta resulterade i att föräldrarna skilde sig. 

Christians pappa gifte sedan om sig.  

Efter en traumatisk händelse i familjen skyllde pappan på Christian, fast felet egentligen var 

pappans. Efter detta hamnade Christian och hans syskon på barnhem och familjehem innan de 

fick komma till sin mamma. Christian slutade då anförtro sig till sin pappa och han berättar 

också att han blev besviken på sin pappa när händelsen inträffade.  

När Christian var 12år testade han på hasch för första gången, men han säger att missbruket 

började när han var omkring 15-16 år. Det började med hasch, men övergick sedan till 

amfetamin och kokain. Christian berättar att det var händelsen i familjen som gjorde att han 

började med missbruket från första början. När Christian hade kommit ut från fängelset och 

berättat för polisen att det egentligen var hans pappa som begick brottet fick han istället ”kalla 

handen”. Den ”kalla handen” gjorde att Christian ville ge igen mot polisen, samhället och 

staten och gick då in i kriminalitet och missbruket fortsatte. Christian har varit ren från droger 

i ett par år. 

 

Informant 2- ”Rickard” 

Rickard är en man i 30års åldern som idag lever med fru och barn i södra stockolm. Han är 

uppvuxen i Rinkeby tillsammans med sin mamma och pappa. Han beskriver uppväxten som 

god och berättar att han blev bortskämd. Han berättar att pappan slog mamman och honom. 

Han beskriver att slagen var en del i uppfostran. Rickard berättar att hans missbruk började



vid 18 års ålder då han började gå ut på krogen. Innan hade han testat droger men under den 

perioden han började gå ut på krogen eskalerade bruket. Han drack då ”sjuka mängder” och 

blandade med amfetamin. Han berättar att han längtade efter helgerna och festerna. Han 

beskriver att han såg sig själv som en missbrukare men inte som en ”pundare”. Han uttryckte 

det: ”en pundare är någon som lever med drogen” och att hans bruk handlade om fest: ” jag 

ville egentligen bara festa och åka fort, jag menar i livet, leva snabbt och något skulle hända 

hela tiden”. När Rickard var runt 30 levde han i ett stormigt förhållande som gjorde att hans 

missbruk blev allt värre. Problemen i förhållandet gjorde att: ” allt brakade loss” och han 

började få insikt om problemen med sitt missbruk. Han berättar: ”Kände mig frustrerad, som 

en looser. Jag kände att jag inte var någon, inte gjort något själv och såg att alla runt mig tog 

sig vidare”. Han berättar att när han mådde som sämst så sökte han hjälp och fann sin hjälp 

hos Herren. Detta berättar han har gjort att han hittade viljan att vara ren från drogerna. 

Rickard har varit ren från droger i ungefär 4 år. 

 

Informant 3- ”Stefan” 

Stefan är i 30 års åldern och lever idag med sin fru och sin son i en förort till Stockholm. 

Stefans pappa var alkoholist under hela hans uppväxt och dog för några år sen på grund av 

detta. Stefans mamma arbetar som barnskötare och han beskriver henne som omtyckt och 

respekterad. Stefan har en bror och en syster som han bodde med under uppväxten. Stefan 

gick i grundskolan men han gick inte ut gymnasiet där han börjat på en utbildning till 

byggnadsarbetare. Stefan berättar att han inte kunde vara kvar i skolan och att han valde 

heroinet framför skolan för att kunna försörja sitt missbruk. 

Innan pappan dog var han inte hemma så mycket, pappan arbetade för att kunna försörja sitt 

missbruk, detta gjorde han genom att laga bilar. Stefan beskriver sin pappa som frånvarande, 

men när han väl var hemma var han bråkig. Han hade aldrig slagit Stefan eller hans syskon, 

det var mest psykiskt berättar Stefan, han kom hem på kvällarna och skrek på Stefans 

mamma. Stefans bror missbrukade heroin och hans syster började lite senare med det också. 

Stefan beskriver sin mamma som medberoende till sin familj, först till Stefans pappa, sen 

hans bror, sen hans syster och sen också till Stefan.  

Stefan har varit narkoman i 15 år och en cykeltjuv i 20 år, han började missbruka när han var 

omkring 15 år och han berättar att det var nyfikenheten som gjorde att han började. 

Nyfikenheten grundade sig i att han inte längre fick kickar av att sno cyklar men det blev 

vardag för Stefan och då började han röka hasch istället. Stefan började dricka alkohol men 

som inte passade honom, så han återgick till att röka hasch.  
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Stefan har varit narkoman i 15 år och en cykeltjuv i 20 år, han började missbruka när han var 

omkring 15 år och han berättar att det var nyfikenheten som gjorde att han började. 

Nyfikenheten grundade sig i att han inte längre fick kickar av att sno cyklar men det blev 

vardag för Stefan och då började han röka hasch istället. Stefan började dricka alkohol men 

som inte passade honom, så han återgick till att röka hasch. Efter att en vän till hans syster 

introducerade Stefan för heroin började han stegvis med det också, vilket sedan utvecklades 

till ett dagligt bruk. Stefan har varit ren i ungefär två år. 

 

Informant 4 - ”Andreas” 

Andreas är i 20 års åldern och bor i en kontraktslägenhet i en västerförort till Stockholm. 

Under Andreas uppväxt bodde han till och från med sin mamma och sina bröder, det var 

stökigt hemma hos Andreas och han hade det också stökigt i skolan och på sin fritid. Han 

bytte skolor under hela skoltiden på grund av att han misskötte sig. Han diagnostiserades 

tidigt med panikångest och hade behov av extra stöd. Andreas blev retad av de andra barnen 

för att han inte var svensk. Andreas berättar att han inte fick följa med på utflykter med andra 

barn och berättar också att det fanns mycket rasister på skolan. När Andreas gick i sjätte klass 

förändrades allt och det blev coolt att vara invandrare. De som hade retat honom blev då hans 

kompisar istället.  

Andreas berättar att hans äldre bröder aldrig ställde upp för honom, de utnyttjade honom och 

han fick stryk av dem. Han hade en bra relation till sin mamma men sin pappa lärde han inte 

känna fören han var 17 år.  

Andreas testade droger första gången när han var 12 år, men han började regelbundet använda 

droger när han var 16-17 år. Det var cannabis, tabletter, kokain och alkohol. Andreas berättar 

att hans missbruk började när han som 17 åring flyttade till Spanien med sin kusin och skulle 

starta en restaurang. Där fick han se utelivet men blev snabbt hemlös, han fick inga pengar 

från den svenska ambassaden för att ta sig hem utan fick låna av en kompis.  Han har nu varit 

ren i ungefär 6 månader.  

 

Informant 5 - ”Anna” 

Anna är en kvinna i 40års åldern som är uppväxt i en mindre stad i västra Sverige. Hon växte 

upp med sin mor, far och syskon. Hon beskriver uppväxten som ”god” och ”normal”. 

Relationen till föräldrarna var bra men beskriver att syskonen kan ha tyckt att hon var ganska 

jobbig. 

 



Anna har fyra söner med tre olika pappor. Annas missbruk började då hon arbetade på en 

restaurang i Stockholm vid 25års ålder, där tog kollegorna amfetamin för att orka med de 

långa passen, hon själv beskriver att amfetaminet gjorde att hon blev lugn och mådde bättre. 

Hon har i senare ålder fått en ADHD- diagnos och berättar att hon nu förstått varför hon inte 

fick samma reaktion på drogen som kollegorna. Missbruket förvärrades i perioder. Hon levde 

under 10 år med en man som misshandlade henne och då hade drogerna en annan roll: ” under 

de tio åren som vi har varit tillsammans levde man inte man överlevde bara.”. Hon beskriver 

att relationerna till andra påverkades av hennes missbruk men främst för att hon avskärmades 

från omvärlden på grund av sin dåvarande man. Anna och hennes dåvarande man fick ett barn 

tillsammans när hon var 36 år och hon beskriver att det var hennes räddning för att komma ur 

sitt destruktiva förhållande. Hon levde ren i ett par år med sin yngsta son, men då hon blev 

bostadslös och blev ifrån tagen sin son började hon efter en tid åter med drogerna. Anna 

beskriver att hon kämpar med att hålla sig ren på grund av misstro från socialtjänsten och de 

problem som hennes tidigare man haft. ” Jag var hemlös i tre år, efter det spelade det ingen 

roll vad jag gjorde. De tog förgivet att jag tog droger.” Hon beskriver att hennes räddning var 

att hon blev tagen av polisen på grund av det hon gjorde för att få in pengar till droger under 

tiden hon var hemlös och bodde i skogen. Hon har nu varit ren i ungefär ett åt.  

 

Informant 6 -”Niclas” 

Niclas är en man i övre tjugoårsåldern som bor i södra Stockholms. Han är uppvuxen på ett 

tjugotal adresser i Stockholms södra delar och blev fosterhemsplacerad första gången vid 2 års 

ålder. Han berättar: ”Mamma har vart tung missbrukare hela mitt liv och pappa var i princip 

inte alls närvarande...Jag hade äldre vänner och var rätt stökig i skolan och slogs mycket. Vid 

11-12 års ålder lämnade mamma mig och min lilla syster. Jag blev placerad hos min pappa 

och min syster blev fosterhemsplacerad. Jag blev fort utåtagerande och blev testad av de andra 

eleverna i skolan och hamnade i nya bråk” .  

Han berättar att han vid 11år testade droger och att han ett par år efter började hjälpa de äldre 

att sälja droger. Mellan det att Niclas var 22-24 år hamnade han i en kris på grund av en 

separation med sin dåvarande partner och det var enligt honom då hans riktiga missbruk 

pågick. Han berättar: ”Missbruket handlar nog om en upptrappning av allt i Göteborg och en 

separation från mitt ex, jag ville tillbaka till Stockholm när hon lämnade mig, då ruttnade jag 

där nere. Skickade lägenhet och jobb åt helvete. Kan tänka mig att i och med separationen så 

kände jag mig nog rätt övergiven igen, som när morsan drog. Kände mig lämnad i och med att 

det kom så snabbt. Tänkte att, panik, shit inte igen, är det något fel på mig?”.  



Under denna period testade han alla droger han kom över och ”slog i botten” så hårt att han 

efter det inte velat hålla på med droger. Niclas berättar att han har svårt att lita på människor, 

är väldigt osäker på sig själv och håller sig sysselsatt med diverse sporter för att inte bli rastlös 

igen. Han har varit ren i ungefär ett år men får nu receptbelagd medicin mot bland annat 

ångest (vissa är de droger som han förut tog olagligt men nu i en kontrollerad mängd). 



Bilaga 4. Beskrivning av ”2nd Chance” 

2nd Chance är en verksamhet som arbetar med att återanpassa individer med bakgrund inom 

kriminalitet, missbruk eller andra former av utanförskap till samhället. De flesta som arbetar 

inom 2nd Chance har själva en bakgrund inom kriminalitet. Efter att de själv valt ett liv utan 

kriminalitet och droger, vill de nu hjälpa andra att nå samma mål eller hjälpa dem att komma 

till insikt med att ett liv utan kriminalitet och droger kan vara minst lika bra.  


