
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     

������������	��
�������
En studie om missbrukare, klass och stämpling 

 

Författare: Isabelle Jansson & 
Pierre Steneryd af Ekenstam 
Sociology C 61-90 hp. 
Uppsats 15 hp. HT 2008 
Handledare: Jofen Kihlström 
Examinator: Lars-Erik Alkvist 
�

�

Högskolan Dalarna 
Institutionen för 
Akademin Hälsa och 
Samhälle 



Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att belysa missbruk och missbruksmönster utifrån variabeln 
klasstillhörighet. För att lyckas med detta har vi, genom semistrukturerade intervjuer, 
intervjuat tre socialsekreterare på en missbruksenhet i Mellansverige. I samtalen med dessa 
har vi belyst tolv klientfall som sedan analyserats utefter Bourdieus klassteori. Uppsatsen 
innefattar även en fallstudie med en alkohol- och drogterapeut. Genom fallstudien vill vi 
försöka skapa en slags bild av vad det kan innebära att vara missbrukare, samt tydliggöra hur 
missbruk och stämpling kan te sig i förhållande till klasstillhörighet. För att färdigställa detta 
arbete har vi utgått från följande övergripande frågeställningar: 

 
•  Med hänsyn till urvalet – vilka söker sig till och är aktuella på missbruksenheten utifrån 

Bourdieus klassperspektiv/tidigare forskning?  

• Hur ser missbruksmönstren i den undersökta gruppen på missbruksenheten ut, och vad är 
alkohol- och drogterapeutens yrkesmässiga erfarenheter när det gäller eventuella 
skillnader och/eller likheter i missbruksmönster hos klienter/patienter med olika social 
situation/bakgrund? 

•  Utifrån fallstudien – vad har alkohol- och drogterapeuten för professionella erfarenheter 
av stämpling, och vad är hans uppfattning kring ämnet i relation till klass när det gäller 
hans klienter/patienter? 

Uppsatsens resultat påvisar att majoriteten av klienterna har kommit i kontakt med 
socialtjänsten då de saknat skyddsnät i form av arbetsgivare, eller då de varit anställda hos 
företag som saknat ekonomiska resurser för att bekosta behandling. Ett flertal stod utanför 
arbetsmarknaden då de vände sig till socialtjänsten för stöd och hjälp. Samtliga i 
urvalsgruppen aktualiserades på missbruksenheten då de redan hade utvecklat ett omfattande 
missbruk. I intervjuerna framkommer det att hälften av klienterna är uppväxta under otrygga 
förhållanden med bl. a. missbruk under uppväxten. Dessa sex klienter skulle kunna ha 
åsamkat sig sitt missbruk likt Bourdieus teori om gruppens reproduktionsmekanismer. Fyra av 
klienterna har även utvecklat ett narkotikamissbruk. En tredjedel av männen i urvalsgruppen 
är kända missbrukare i staden då de ofta ses påverkade i offentlighet. Givet är att missbruket 
fyller en eller ett flertal viktiga funktioner för personerna, oavsett yrke eller 
uppväxtförhållanden. 

I fallstudiens resultat beskrivs stämpling som något som främst drabbar dem ur de lägre 
klasserna, och det eftersom missbruket oftare sker mer öppet och att ”mannen från gatan” 
många gånger riskerar att stämplas från alla håll i samhället. De mer väletablerade 
missbrukar, enligt alkohol- och drogterapeuten, i större utsträckning i det dolda och har även 
lättare att dölja sitt missbruk bakom ”finare” sorters berusningsmedel. På så sätt kan 
stämplingen förmildras av omgivningen och av samhället i stort.  

 
Nyckelord: Missbruk, stämpling, klass, habitus, stigmatisering, avvikelse, socialtjänst.  
    
Förekommande förkortningar:  
LVM = Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

SoL = Socialtjänstlagen 

 

 



Förord 

Stort tack till alla dem som med kort varsel och på ett mycket engagerat sätt ställde upp och 
lät sig intervjuas. Här passar vi på att sända ett särskilt tack till Lars Nyhlin, som så 
öppenhjärtigt lät oss ta del av sina personliga erfarenheter av missbruk.  

Sist men inte minst, TACK till våra respektive familjer för den otroliga förståelse och 
tålmodighet ni visat prov på under utbildningstiden och uppsatsskrivandets gång!  
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1. Inledning 

Genom att belysa ett antal klientärenden på en missbruksenhet inom socialtjänsten i en 
kommun i Mellansverige, hoppas vi med bakgrund av Bourdieus klassteori kunna säga 
någonting om vilken klasstillhörighet de aktuella klienterna har. Vi vill samtidigt passa på att 
tillägga att begreppet missbruk i det här sammanhanget åsyftar såväl alkohol- som 
narkotikamissbruk, och då även inräknat missbruk av bensodiazepiner. Vår avsikt är också att 
göra en fallstudie med en alkohol- och drogterapeut. Sedan ett antal år arbetar terapeuten Lars 
Nyhlin1 på rättspsykiatriska kliniken i Säter (RPK). Lars har sedan tidigare mångårig 
erfarenhet av att arbeta med missbrukare i socialtjänstens regi. Med tanke på professionen 
som sådan och hans mångåriga yrkeserfarenhet, tänker vi att det är en person som utgör ett 
bra underlag när det gäller att försöka få en slags bild av vad det skulle kunna innebära att 
vara missbrukare.  

1.1 Problemformulering och syfte 

Vi vill genom studien belysa – som vi uppfattar det – den allmänna och något klichéartade 
bilden av den typiska missbruksklienten inom socialtjänsten, som en person tillhörande 
”socialgrupp III” och med social utslagenhet och utsatthet som utmärkande drag. 

Vårt syfte blir därför att undersöka om den i vårt tycke schablonartade bilden av 
socialtjänstens klienter stämmer överens med hur verkligheten ser ut på den missbruksenhet 
vi avser att undersöka – dvs. är det missbrukare från en specifik klass, eller är det människor 
med olika socioekonomisk bakgrund och social situation som söker sig dit? Om studien 
resulterar i att det faktiskt finns skillnader i klasstillhörighet eller social situation mellan 
klienterna, är vi även angelägna om att studera eventuella olikheter, men också likheter, i 
missbruksmönster. Vad gäller fallstudien är vi intresserade av alkohol- och drogterapeutens 
professionella erfarenheter, upplevelser och tankar kring missbruk, missbruksmönster och 
stämpling i relation till klasstillhörighet. 

Vår ambition och förhoppning är att vi genom fallstudien, och genom att intervjua olika 
socialsekreterare i den aktuella kommunen, skall få all nödvändig information som fordras för 
att kunna besvara våra övergripande frågeställningar.    

1.2 Frågeställningar 

Våra frågeställningar riktar sig till tre socialsekreterare på den aktuella missbruksenheten och 
till Lars Nyhlin, alkohol- och drogterapeut, på rättspsykiatriska kliniken i Säter (RPK).  

Våra övergripande frågeställningar är:  

•  Med hänsyn till urvalet – vilka söker sig till och är aktuella på missbruksenheten utifrån 
Bourdieus klassperspektiv/tidigare forskning? 

•  Hur ser missbruksmönstren i den undersökta gruppen på missbruksenheten ut, och vad är 
alkohol- och drogterapeutens yrkesmässiga erfarenheter när det gäller eventuella 
skillnader och/eller likheter i missbruksmönster hos klienter/patienter med olika social 
situation/bakgrund? 

��������������������������������������������������������
1 Nyhlin har valt att framträda öppet i uppsatsen. 
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•  Utifrån fallstudien – vad har alkohol- och drogterapeuten för professionella erfarenheter 
av stämpling, och vad är hans uppfattning kring ämnet i relation till klass när det gäller 
hans klienter/patienter? 

Som vi ser det är frågeställningarna ovan viktiga på flera sätt. Inte minst vad gäller en 
jämlikhetsaspekt och att öppna upp för nya frågor. Vilken betydelse har t.ex. en missbrukares 
klasstillhörighet när det handlar om att bli utsatt för diskriminering och stigmatiserande 
attityder av omgivningen – och skiljer sig upplevelserna av eventuell stämpling sig åt mellan 
missbrukare med olika social status/bakgrund? Och vad säger det oss om studien visar att en 
klar majoritet av missbruksenhetens klienter har en låg socioekonomisk status?  

Samtidigt som vi så tydligt avgränsat oss i de övergripande frågeställningarna antar vi att 
studien tillsammans med tidigare forskning inom området, kan komma att innebära att våra 
frågeställningar blir applicerbara i en större kontext – en kontext bortom den enskilda 
missbruksenhetens klientel och alkohol- och drogterapeutens professionella och högst 
personliga erfarenheter.  

Intervjumallarna till socialsekreterarna och alkohol- och drogterapeuten presenteras i sin 
helhet i bilaga 1. 

1.3 Avgränsningar 

Genom att den del av undersökningen som avser socialtjänsten endast baseras på ett urval från 
en missbruksenhet, är vi medvetna om att vi inte kan dra några direkta och generella slutsatser 
om hur socialtjänstens klientel ser ut i allmänhet och i Sverige i stort. Här kan naturligtvis 
även det geografiska läget för undersökningen spela en roll i hur utfallet ter sig. Studien rör 
alltså endast de klienter från den missbruksenhet vi valt att undersöka och behöver inte säga 
någonting om hur det ser ut i landet för övrigt. Samtidigt är vår förhoppning att resultatet av 
vår studie, tillsammans med den tidigare forskning som finns inom området, kan bidra till en 
vidare förståelse för missbrukande klienter inom socialtjänsten och i allmänhet. När det gäller 
den här delen av studien finns det många intressanta aspekter vi istället skulle kunna ha valt 
att undersöka. Men här har vi alltså bestämt oss för att fokusera på- och avgränsa oss till vilka 
det är som söker sig till missbruksenheten utifrån ett klassperspektiv samt om 
missbruksmönster eventuellt skiljer sig åt beroende av klasstillhörighet.  

Vad gäller fallstudien, är vår strävan att försöka få en slags bild av alkohol- och 
drogterapeutens samlade professionella erfarenheter av att arbeta med missbrukare. Vi gör 
inte heller här anspråk på att terapeutens tankar kring – och erfarenheter i – ämnet skulle vara 
allmängiltiga. Istället tror vi att fallstudien kan hjälpa till att tydliggöra hur en missbrukare 
skulle kunna uppleva stämpling samt om klasstillhörighet kan tänkas vara en faktor att räkna 
med i sammanhanget. Detta tillsammans med missbruksmönster i relation till klassbegreppet 
är våra avgränsningar när det gäller fallstudien. 

1.4 Förförståelse 

Vår gemensamma förförståelse kring de övergripande frågeställningarna, är att det främst är 
personer tillhörande arbetarklassen och lägre medelklassen som söker sig till- eller är aktuella 
på landets missbruksenheter. Detta antar vi delvis beror på att socialtjänsten inte 
uppmärksammar personer från övre medel- och överklassen på samma sätt som när det gäller 
socialt utslagna individer från ”socialgrupp II och III”. Vi antar också att det är tämligen 
vanligt att man som missbruksklient befinner sig utanför arbetsmarknadens förfogande, har ett 
psykiskt dåligt mående, samt att det personliga nätverket mestadels består av andra 
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missbrukare i en likartad situation som en själv. Vi är dock övertygade om att det även finns 
de klienter som har den ”sociala biten” kvar och intakt, men som riskerar att rasera allt genom 
ett fortsatt missbruk. Vår förförståelse är också att missbrukare från de övre samhällsskikten, i 
högre grad söker hjälp på egen hand och utan socialtjänstens inblandning, och det pga. att 
man har ett större socialt nätverk och bättre ekonomiska förutsättningar, samtidigt som en 
kontakt med socialtjänsten många gånger ses som skamfylld.  

Vår förförståelse gällande missbruksmönster i förhållande till klasstillhörighet, är att det inte 
behöver skilja sig så särskilt mycket åt. Gemensamt för alla missbrukare – avsett klass och 
drog – är förekomsten av kontrollförluster, vilka bidrar till negativa konsekvenser såväl 
socialt som psykiskt och medicinskt. Men som vi ser det, finns det även en del distinkta 
skillnader i vad och hur man missbrukar beroende av klasstillhörighet. Här gissar vi att det 
t.ex. är färre av medelklassens arbetsföra familjefäder som använder sig av narkotiska 
preparat såsom amfetamin eller hasch jämfört med yngre män som har haft en tuff start i 
arbetslivet, och som måhända även ”haft det svårt” under uppväxten. En socialt utslagen 
narkoman från de lägre samhällsskikten har inte heller så ofta ekonomiska förutsättningar att 
finansiera sitt missbruk, vilket ofta leder till ytterligare kriminalitet i form av inbrott, snatteri 
osv. Detta medför i sin tur att den sociala utslagenhet som man som missbrukare många 
gånger redan har, förstärks ytterligare. Den som har pengar däremot, har istället råd att direkt 
köpa sina droger vilket innebär att man inte behöver ägna sig åt någon annan kriminalitet än 
själva innehavet/missbruket. Vår allmänna uppfattning är också att klienter från arbetar- och 
medelklassen missbrukar mer öppet och synligt för omgivningen, medan missbrukare från 
överklassen i större utsträckning lyckas framhålla/skapa sig en slags fasad utåt sett. 

När det gäller stämpling i relation till klasstillhörighet, upplever vi att det florerar fler 
fördomar, stigmatiserande föreställningar och negativa attityder om missbrukare från de lägre 
samhällsklasserna. Därför antar vi att denna grupp är mer utsatta för stämpling.  Vi tror också 
att missbrukare tillhörande de lägre samhällskikten, i större utsträckning känner sig stämplade 
redan tidigt i livet pga. att man upplever sig ha ojämlika grundföresättningar till ”ett gott liv”. 
Utslagna och arbetslösa missbrukare har inte heller någon arbetsgivare som kan bekosta en 
eventuell behandling. Detta betyder samtidigt att man tvingas vända sig till socialtjänsten 
(vilket kan vara stämplande i sig) för att söka hjälp för sitt missbruk. Men med det inte sagt 
att själva upplevelsen av stämpling behöver skilja sig åt mellan missbrukare från olika 
samhällsklasser. Som vi ser det är det svårt – för att inte säga omöjligt – att mäta det högst 
personliga lidande som ju stämpling medför hos den enskilde individen. ”Mår man dåligt” 
pga. det omgivande samhällets diskriminerande- och stigmatiserande attityder, så kan känslan 
vara exakt lika stark oavsett faktiskt stämplingsgrad och oberoende av vilken klasstillhörighet 
man som missbrukare har.  

1.5 Disposition av uppsatsen 

I nästkommande kapitel beskrivs missbruksenhetens verksamhet och lite om bakgrunden till 
varför vi valt att göra en fallstudie. Kapitlet avslutas med en redogörelse av den tidigare 
forskning som finns inom området, och vilken vi anser vara relevant i förhållande till studien 
och det vi avser att undersöka. 

I kapitel 3 behandlas ämnen som val av metod och urval. Vi beskriver också lite kort om hur 
vi har gått tillväga under arbetets gång, samt förklarar begreppen reliabilitet och validitet och 
dess betydelse i uppsatssammanhang. Här behandlas även de etiska överväganden vi haft 
under studiens gång. 
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I kapitel 4 redogör vi för de teorier vi valt att ha som verktyg i vårt analysarbete samt 
förklarar hur vi tänker använda oss av dem. Först definierar vi begreppet missbruk utifrån 
olika perspektiv och kriterier. Sedan behandlas klassbegreppet utifrån Bourdieus 
teoribildning. Därefter beskrivs olika stämplingsteorier. 

Kapitel 5 innehåller resultat- och analysdel. Här redogör vi för det intervjumaterial vi avser 
grunda analysen på. Utifrån de teorier och den tidigare forskning vi valt att använda oss av, 
analyseras först intervjuerna med socialsekreterarna, och därefter intervjun med alkohol- och 
drogterapeuten.  

Kapitel 6 inrymmer våra slutsatser av analyserna. Här diskuterar vi också de omständigheter 
vilka vi antar kan ha påverkat själva slutresultatet av analysen. Vi för även ett resonemang 
kring vad som eventuellt skulle kunna tala för- respektive emot de resultat vi kommit fram 
till.  

I kapitel 7, förs en kort och avslutande diskussion inrymmande våra egna tankar och 
reflektioner i förhållande till det arbete studien inneburit.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�

5 
�

2. Bakgrund 

2.1 Missbruksenhetens verksamhet 

Missbruksenheten är en av kommunens fyra enheter inom Individ- och familjeomsorgen. 
Missbruksenheten delas därefter upp i fyra olika ansvarsområden. Dels en alkoholrådgivning 
där man kan träffa en sjuksköterska samt en konsultläkare, dels en utredningsgrupp med bl.a. 
tre socialsekreterare som arbetar utefter personers egna framställningar eller inkomna 
anmälningar jämlikt SoL och LVM. Enheten ansvarar även för ett behandlingshem. Slutligen 
finns även en öppenvård där man som klient eller anhörig kan ha delta i gruppbehandlingar 
och enskilda samtal. Enheten ingår även i olika lokala projekt, t.ex. i samverkan med 
psykiatrin.  

Missbruksenhetens målsättningar grundar sig utefter socialtjänstlagens övergripande riktlinjer 
samt kommunens egna mål för verksamheten: 

•  Att synliggöra barnperspektivet i samtliga utredningar, 

•  Att ge klienten information så att denne kan tillgodogöra sig det stöd som är han eller hon 
har rätten till, 

•  Att våldsutsatta kvinnor och barn uppmärksammans och erbjuds stöd, 

•  Att öka andelen som klarar ett nyktert och drogfritt liv, 

•  Att minska antalet dygn klienten är placerad i HVB-hem eller familjehem, 

•  Att möta och utreda personen som den unika person den är - oberoende av kön, ålder, 
sexuell läggning eller etniskt ursprung etc., 

•  Att arbeta preventivt samt verka för tidiga insatser mot missbruk, 

•  Att öka samverkan med lokala/externa aktörer för både kommunens och klientens skull. 

Missbruksenhetens verksamhet skall arbeta med respekt för klientens självbestämmande och 
integritet, samt arbeta för att utveckla klientens egna resurser för att denne slutligen skall 
kunna bli oberoende socialtjänstens olika stödinstanser.� 

2.2 Alkohol- och drogterapeuten  

Lars Nyhlin är sedan några år tillbaka verksam på rättspsykiatriska kliniken i Säter (RPK). 
Där arbetar han med patienter som, förutom allehanda psykiatriska diagnoser, har en 
missbruksproblematik. Vanligast är missbruket av alkohol, narkotika och bensodiazepiner. 
Ofta har patienterna inte bara en psykiatrisk diagnos utan flera, s.k. multidiagnos. Detta 
innebär att missbruket endast utgör en del av patienternas samlade problematik. Vid sidan av 
sin tjänst på RPK arbetar Nyhlin en dag i veckan åt frivården. Bortsett från 
terapeututövningen inom den psykiatriska vården, har han sedan tidigare lång erfarenhet av att 
arbeta med öppen- och eftervård samt med missbrukande klienter inom socialtjänstens regi. 
Nyhlin har också mer personliga erfarenheter av missbruk. Men sedan mer än 20 år tillbaka 
lever han ett nyktert och drogfritt liv.  

��������������������������������������������������������
2 Kvalitetsredovisning från missbruksenheten 2007.  
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2.3 Tidigare forskning 

I Håkan Leifmans bok ”Socialklass och alkoholvanor”, riktas fokus mot hur svenskarnas 
alkoholvanor i förhållande till samhällsklass har tett sig från 1940-talet till 1990-talet.3 I 
studien framkommer tydliga skillnader mellan alkoholkonsumtion och dess konsekvenser 
beträffande vilken socialgrupp man tillhör. Undersökningen visade att personer från högre 
samhällsklasser hade störst alkoholkonsumtion. De som dock oftast drabbades av diagnosen 
alkoholism var de ur de lägre klasserna. Deras förtäringssätt skedde oftare på ett mer öppet 
och omfångsrikt sätt och därför riskerade de att lättare bli stämplade som alkoholister. De 
lägre klassernas alkoholkonsumtion skedde under koncentrerade tillfällen medan överklassens 
kvantiteter fördelades under en längre tid. 4 Därefter skedde en förändring angående 
högkonsumenterna och klasstillhörigheten, och i dag är det fler högkonsumenter män i de 
lägre samhällsklasserna.5 Leifman menar vidare att det nu finns större klasskillnader 
beträffande förtäringsmönster i förhållande till hur och vad man dricker.6 
Intensivkonsumtionens fysiska och sociala konsekvenser överrepresenteras också av de lägre 
klasserna. Anledningen till att arbetare riskerar att drabbas hårdare av alkoholproblem, beror 
på att de oftare har ett svagare socialt skyddsnät än vad tjänstemän har.7 

I Andréassons antologi ”Den svenska supen i det nya Europa”, rapporterar Larsson och 
Stafström socialgruppernas olika dryckesmönster och hur dessa många gånger överförs 
mellan generationer. Alkoholmissbruk har sedan mitten av 1900-talet ansetts vara ett 
arbetarfenomen. Alkoholen ansågs, ur ett samhälleligt perspektiv, vara en tröst för arbetarna. 
Sällan såg man burgna människor berusa sig i offentligheten. Således riskerade få välbärgade 
att hamna i arrest för fylleri, något som istället överrepresenterades av personer tillhörande 
lägre socialgrupper. Överklassens alkoholkonsumtion ifrågasattes inte då de inte på samma 
sätt syntes i det offentliga rummet.8  

I dag kan man finna skillnader i diagnostiseringen av alkoholism och alkoholens 
skadeverkningar i form av levercirros och ökad dödlighet. I aktuella studier angående 
alkoholkonsumtion i förhållande till olika yrken, kan man finna vissa sammanhang där man 
kan se en ökad risk för alkoholism inom mansdominerade arbeten. Specifika yrken där risken 
tycks vara hög är bl.a hos sjömän, säljare, restaurangpersonal och skogsarbetare. Chefer och 
bönder anses däremot vara minst riskfyllda i hänseende till alkoholskador och alkoholism. 
Anmärkningsvärt är att personer ur lägre socialgrupper, oftare är nykterister än individer ur de 
högre klasserna.9 Vidare i ”Den svenska supen i det nya Europa”, resonerar Larsson och 
Stafström att mönstren är svårbrutna då dessa fungerar som en del i reproduktionen av 
klasserna, och anknyter detta till Bourdieus klassteori. De menar att konsumtionsmönster och 
dryckessmak reproduceras till nedstigande generation. Då alla individer från födelsen ingår i 
en socialgrupp lär sig individerna inom gruppen de rådande kulturella koderna och kan snart 
tillgodogöra sig dessa. I författarnas tolkning av Bourdieu, hävdar de även att gruppens 
medlemmar har som avsikt att överföra dessa koder till barnen i den tillhörande gruppen. 
Därmed reproduceras mönstren mellan generationer och är mycket svåra att bryta.10 Larsson 
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3 Leifman, 1998, s. 11 
4 Ibid, s. 3 
5 Ibid, s. 57 
6 Ibid, s. 73 
7 Ibid, s. 68-69 
8 Andreasson, 2002, s.236-237  
9 Ibid, s. 241-242 
10 Ibid, s. 238-239 
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och Stafström förklarar även att det preventiva arbetet mot alkoholens skadeverkningar måste 
ske genom en ökad förståelse för de sociala skillnaderna som i dag finns inom området.11 

Socialdepartementets kommittédirektiv; ”Översyn av missbruks- och beroendevården”, har 
som uppdrag att utreda den aktuella missbruks- och beroendevården hos dess huvudmän; 
kommunernas socialtjänst samt landsting. Uppdragets syfte var att förtydliga huvudmännens 
gemensamma- samt enskilda ansvar för personer med missbruksproblematik i behov av stöd 
och behandling.12 I uppdraget redovisas aktuell forskning beträffande socialtjänstens klientel 
där man har kunnat skildra att samhällsetablerade medborgare med mindre omfattande 
missbruksproblematik sällan vänder sig till socialtjänsten. Dessa människor nås inte av 
socialtjänstens stödinsatser eller känner sig tveksamma mot att vända sig till myndigheten. De 
största resurserna läggs på en tämligen liten och återkommande klientgrupp med omfattande 
problem av social och psykisk karaktär.13 Väletablerade individer med lindrigare 
missbruksproblem, vänder sig i dag i mycket större utsträckning till primärvården för att 
komma till bukt med sina problem.14 I kommittédirektivet framhävs vikten av dokumenterad 
kunskap och att socialtjänsten i större utsträckning måste utgå från de behov och önskemål 
klienten har.15 

I boken ”Samhällsproblem”, beskriver Ted Goldberg en stämplingsteoretisk modell vilken 
han anser vara en passande förklaringsmodell när det gäller att försöka förstå beteendena hos 
de storkonsumenter han tidigare studerat. Det stämplingsteoretiska synsättet innebär ett 
processtänkande där såväl det förflutna som den nuvarande situationen och framtiden, har en 
given plats när det gäller att förstå förekomsten av, och bakgrunden till, primär- respektive 
sekundär avvikelse hos missbrukare. Goldberg liknar missbruk vid en slags avvikarkarriär, 
där missbrukaren går igenom fyra olika stadier och där varje fas skapar förutsättningar samt 
bereder väg för nästkommande steg i avvikarkarriären. I det följande förklaras den 
övergripande innebörden av primär- respektive sekundär avvikelse, samt de olika 
stadierna/stegen i avvikarkarriären.  

Goldberg menar att individens självbild spelar en central roll i den stämplingsteoretiska 
modellen. En persons självbild formas från början av signifikanta andra, dvs. av föräldrar eller 
av dem som uppfostrar barnet. De signifikanta andra kommer dock så småningom – när 
barnet blir äldre – även att omfattas av personer utanför familjen. Här menar författaren att det 
första stadiet i avvikarkarriären är primär avvikelse/föräldrars stämpling. Med primär 
avvikelse avses handlingar som strider mot existerande samhällsnormer. Dessa avvikelser 
begås ofta i okunskap och innebär inte nödvändigtvis att den som bryter mot normerna skulle 
ha en försvagad självbild. Ett tydligt exempel är det lilla barnets normstridiga handlingar. 
Barnet bryter mot normerna eftersom det inte kan skilja på vad som är rätt eller fel. 
Omgivningens reaktioner på det avvikande beteendet är sedan det som påverkar om den 
primära avvikelsen övergår till sekundär avvikelse eller inte. Enligt Goldberg är stämpling en 
process, som får sin näring av alla de negativa reaktioner man möts av från signifikanta andra. 
Därmed är det föräldrarna som lägger själva grunden för det lilla barnets självbild, medan den 
samhälleliga stämplingen är det andra stadiet i stämplingsprocessen.16 Här fäster Goldberg 
uppmärksamheten på att det inte är alla negativa reaktioner från omgivningen som utgör 
underlag för stämpling. Det är först när reaktionerna rör den personliga karaktären, som det är 
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11 Andreasson, 2002, s. 235 
12 S 2008:04, 2008, s. 1 
13 Ibid, s. 3 
14 Ibid, s. 7 
15 Ibid, s. 3 
16 Goldberg, 2005, s. 372-374 



�

8 
�

fråga om en samhällelig stämpling. Författaren påpekar vidare att det inte är tillfälligheter 
som avgör vem som riskerar att drabbas – istället är det barn som blivit stämplade av sina 
föräldrar som utvecklar störst risk att utsättas för omgivningens stigmatisering.17 

Det tredje stadiet i avvikarkarriären kallas för sekundär avvikelse. Detta begrepp avser 
handlingar som strider mot de kulturella normer som råder i ett samhälle, samtidigt som 
individen är medveten om de normer han eller hon bryter mot. Sekundär avvikelse innebär 
vidare att den negativa självbilden förstärks i takt med stämplingens alltmer ökande 
omfattning.18 För att förhindra att stämplingsprocessen fortskrider till det fjärde stadiet i 
avvikarkarriären, är det ytterst viktigt att det runt om den sekundärt stämplade finns 
signifikanta andra som inte bidrar till den stämplades negativa självbild – och som dessutom 
ställer upp och på olika sätt hjälper till att förbättra självbilden. Här menar Goldberg att det 
inte alltid är så lätt, och att man som socialarbetare eller annan signifikant andra ofta faller till 
föga för den sekundärt stämplades ”provokationer”. För att undgå denna fälla, är det viktigt 
att man som signifikant andra lyckas genomskåda ”provokationerna” och därefter finna sätt 
att reagera och ge respons som inte stämplar. Skulle detta inte lyckas, vilket det enligt 
Goldberg alltför sällan gör, fortskrider stämplingsprocessen till det fjärde stadiet i 
avvikarkarriären – dvs. avvikelsespiralen. Som begreppet antyder har man i detta stadie 
fastnat i en slags ond och nedåtgående spiral, vilket även innebär att man i de flesta fall har 
kommit att bli sekundärt avvikande inom ett flertal olika områden – exempelvis prostitution, 
arbetslöshet, kriminalitet etc. Avvikelsespiralen kan således sägas vara ett förvärrande av det 
tredje stadiet i stämplingsprocessen, vilket betyder att omgivningens negativa reaktioner ökat 
i omfattning samtidigt som de riktas från en mängd olika håll. Denna massiva stämpling 
skapar i sin tur en allt svagare självbild hos individen, mer sekundär avvikelse, fler 
misslyckanden enligt kulturella definitioner samt ytterligare stämpling.19   

I avhandlingen ”Emotioner, sociala band och ritualer”, beskriver Odd Lindberg hur 
narkotikamissbrukares ”karriärer” påverkas och formas av upplevelser av bl.a. 
trygghet/otrygghet, kulturellt kapital och skam- och skuldkänslor.20 De missbrukare som 
avhandlingen baseras på, klassificeras utefter kategorierna; ”de marginaliserade” och ”de 
integrerade”. De marginaliserade avser i huvudsak personer som haft otrygga relationer till 
sina föräldrar och som tidigt upplevt någon form av utanförskap. De har vanligtvis även känt 
sig annorlunda, samt haft föreställningar av att inte duga. Ett resultat av dessa ovan nämnda 
betingelser och upplevelser, kan enligt Lindberg vara, att individen med tiden utvecklar en 
svag självkänsla och starka skamkänslor samtidigt som hon upplever en avsaknad av 
kulturellt kapital i samspel med andra. I ett försök att minska känslorna av utanförskap och 
skam, är det därför vanligt att de marginaliserade så småningom söker sig till andra miljöer 
och grupper av individer där nya sociala band knyts, och där det medärvda kulturella kapitalet 
värderas högre än vad det tidigare gjort. Här menar Lindberg att man som marginaliserad 
narkoman i ”den narkomana världen” får svårt att hålla sin missbruksidentitet på avstånd, 
vilket samtidigt innebär att en återgång till den ursprungliga/konventionella miljön 
försvåras.21 

De integrerade narkomanerna består till skillnad från de marginaliserade, mestadels av 
personer som har upplevt både trygghet och samhörighet under uppväxten. Anledningen till 
att dessa börjar experimentera med narkotika beror oftast på nyfikenhet. Men det kan också 
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17 Goldberg, 2005, s. 376-377 
18 Ibid, s. 381 
19 Ibid, s. 383, 384 
20 Lindberg, 1998, s. 239 
21 Ibid, s. 240, 241 
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vara en protest mot den s.k. vuxenvärlden. De miljöer som de integrerade narkomanerna 
befinner sig i, är inte heller särskilt präglade av ”den narkomana världen”. Ofta ingår 
narkotikabruket som en naturlig del i det vardagliga livet, där samtal kring arbete och andra 
mer ”vanliga” förehavanden har en överordnad betydelse. Detta får till följd att själva 
ritualiseringen kring missbruket i de integrerades miljöer, inte är lika fokuserat på själva 
drogen och drogintaget. De integrerade har även i större utsträckning ett kulturellt kapital som 
hjälper till att bevara de sociala banden till människor utanför drogmiljöerna. Genom sin 
förmåga att anpassa sig till olika miljöer, ses de inte som avvikare av omgivningen – vilket de 
inte heller uppfattar sig som. Samtidigt menar författaren att även den integrerades identitet 
och självbild förändras i takt med missbrukets fortskridande. Ryktet kan försämras och 
svårigheter att upprätthålla relationer till andra utanför ”den narkomana världen” uppstår. I 
och med detta börjar omgivningen att se en som avvikande, vilket betyder att den narkomana 
identiteten får en alltmer framträdande position i den integrerades liv.22  
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3. Metod och material 

Kvalitativ forskning är av tolkande natur som oftast bygger på det sagda eller skrivna ordet. 
Då man genomför en kvalitativ studie i samhällsvetenskapliga ämnen hamnar fokus ofta på 
hur personer upplever och tolkar den sociala sfären. Den inrymmer även en tanke om att vårt 
samhälle och vår omvärld är konstruerad och att inget bör tas förgivet som något statiskt. 
Detta kallas för konstruktionism. Insamlat material tolkas och genereras därefter med 
lämpliga teorier.23  

3.1 Val av metod 

Semistrukturerade intervjuer med socialsekreterarna 

Vårt metodval inför uppsatsen föll på en kvalitativ ansats eftersom vårt material 
huvudsakligen baseras på intervjuer som sedan tolkats och analyserats utefter teorier om hur 
något skulle kunna sättas i samband samt upplevas. Tillvägagångssättet är således av en 
induktiv karaktär (observationer/resultat → teori).24 Vi anser att vår uppsats är mest lämpad 
för en kvalitativ metod då våra frågeställningar samt uppsatsens syfte grundar sig på våra 
tolkningar av respondenternas sagda ord. Våra data är insamlat genom enskilda 
semistrukturerade intervjuer med tre socialsekreterare vid en missbruksenhet på en 
socialtjänst i Mellansverige. Då vår avsikt var att ta reda på klienternas klasstillhörighet, 
belyste vi olika områden som; familjeförhållanden, uppväxt, sysselsättning och inkomst. De 
aktuella ämnena kan vissa gånger förutsätta varandra och behöver således inte komma i någon 
specifik ordning.  

Genom användandet av semistrukturerade intervjuer med socialsekreterarna, fick var och en 
av respondenterna själva möjligheten att berätta om klienterna på sitt eget sätt. Detta gav även 
oss möjligheten att ställa följdfrågor då något av värde för uppsatsen sagts. För att minimera 
risken för eventuella igenkänningar beträffande klienterna och för att bevara personerna så 
anonyma som möjligt, valde vi att göra socialsekreterarnas svar anonyma genom att kalla dem 
socialsekreterare 1, 2 och 3. Klienterna har vi därefter avidentifierat/döpt om till andra namn 
än vad de egentligen heter. 

Fallstudien 

En fallstudie är en passande metod att använda sig av då man vill undersöka en specifik och 
detaljerad fråga. Fallstudien är även lämplig då man vill studera en viss person och/eller en 
viss situation.25 Denna typ av studie kan vara endera ostrukturerad eller semistrukturerad,26 
varav vi valde det sistnämnda då vi precis som i intervjuerna med respondenterna vid 
socialtjänsten hade några frågor som vi hade för avsikt att ställa, men att den inbördes 
ordningen på dessa inte spelade så stor roll för vår undersökning. I vårt fall ville vi undersöka 
om och i så fall hur, man som missbrukare upplever sig stämplad av sin omgivning. Vi valde 
då att genomföra en fallstudie med Lars Nyhlin, en erfaren alkohol- och drogterapeut, som 
förutom sin professionella kunskap inom området också har egna upplevelser av missbruk. 
Genom hans samlade erfarenheter ansåg vi att han skulle kunna utgöra ett bra underlag för hur 
stämpling kan kännas för någon med missbruksproblematik. Fallstudien gav oss alltså en 
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24 Ibid, s. 22 
25 Ibid, s. 64-65 
26 Ibid, s. 127 
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möjlighet att både få undersöka en persons livshistoria samt hur situationen kring missbruk 
och stämpling kan te sig. 

3.2 Urval 

Vår undersökning baseras på ett urval av 12 stycken manliga klienter från 35 år och uppåt, 
som är eller har varit aktuella på missbruksenheten under det senaste året. Dessa skall ha varit 
aktualiserade och/eller aktuella med insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen (SoL). Det 
betyder samtidigt att vi avgränsar urvalet från klienter placerade jämlikt Lagen om vård av 
vissa missbrukare (LVM). Avsikten med att vi valt ett strategiskt urvalsförfarande med 
avgränsning i ålder, är att vi tror att man i och med stigande ålder själv kan ha arbetat sig 
uppåt i klass genom exempelvis arbete, god ekonomi osv. Men samtidigt som vi ser till 
möjligheterna att en del klienter genomgått uppåtriktad social mobilitet, är vi på det klara med 
att man i allmänhet ”föds in i” en klass. Här kan naturligtvis även motsatsen förekomma, dvs. 
att missbruket i sig bidragit till en nedåtriktad social mobilitet.  

De klientexempel vi undersökt utgjordes av ett slumpmässigt urval av fyra stycken ur varje 
socialsekreterares sammanlagda ärenden, och vilka stämde överrens med uppsatsens 
målgrupp. På så sätt hade alla manliga klienter över 35 år lika stor chans att utgöra underlaget 
för vår uppsats. För att lyckas göra detta slumpmässigt hade vi var och en av 
socialsekreterarnas samtliga klienter på en enskild lapp där namnen var väl dolda för oss. 
Därefter valde vi på måfå ut fyra personer och lät socialsekreterarna ta del av vilka vi valt.  

3.3 Validitet och reliabilitet 

Med hög validitet avses att man har lyckats undersöka det man hade för avsikt att undersöka. 
Begreppet reliabilitet åsyftar istället på om undersökningen gjorts på ett sådant sätt att 
resultatet kan anses vara korrekt och tillförlitligt. Om undersökningen görs på nytt och 
resultatet blir detsamma, kan man anta att reliabiliteten är hög.27 

Socialsekreterarna 

Naturligtvis hade reliabiliteten varit mer tillförlitlig om vi hade kunnat använda klienterna 
som respondenter. Nu blev det istället så att socialsekreterarna emellanåt fick använda sin 
intuition då de besvarade våra frågor kring klienternas uppväxt och deras ursprungliga 
klasstillhörighet. Man kan därför dra slutsatsen att om vi hade kunnat frångå de etiska 
riktlinjer som Högskolan Dalarna uppsatt och istället haft klienter som respondenter, hade 
validiteten i undersökningen blivit högre. Vi hade då kunnat undersöka det vi menade att 
studera i en direktkommunikation med klienterna istället för att använda socialsekreterarna 
som en slags mellanhand. Då vi valt att använda oss av en kvalitativ metod, är också 
reliabiliteten svårare att mäta än om vi hade valt en kvantitativ ansats. Som det är nu redovisar 
vi istället resultatet av socialsekreterarnas subjektiva uppfattningar kring mer eller mindre 
välkända missbruksklienter.  

Fallstudien  

Att mäta en fallstudies reliabilitet och validitet är enligt Bryman något som är omöjligt – ett 
enda fall kan inte vara representativt. Bryman menar att som undersökare måste man vara 
medveten om att det inte ”går att hitta typfall som kan utnyttjas till att representera en viss 
klass av objekt, oavsett om det handlar om fabriker, tidningsredaktioner, polisstationer eller 
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bostadsområden”.28 I den här uppsatsen har vi inte för avsikt att framställa Lars Nyhlins svar 
som universala. Hans förklarningar på våra frågor är hans uppfattning och dessa utgör 
material om hur det kan kännas att vara en person med missbruksproblem. Fallstudiens 
material prövar vi sedan utefter våra utvalda teorier om stämpling men med full medvetenhet 
om att detta är en persons uppfattning och tankar kring vårt forskningsområde. 

3.4 Etiska överväganden och procedur 

Då man medverkar i en undersökning, exempelvis som intervjudeltagare, är det en regel att 
informera dessa vilka deras uppgifter är och vilka rättigheter de har i studien. De har rätt att 
delta frivilligt och de har även har rätten att avböja medverkan, både innan och mitt i 
intervjun.29 Samtliga deltagare skall även lämna sitt samtycke om uppgifterna är etiskt 
känsliga30 och tystnadsplikt om de belysta klientärendena är stiftade. Uppgifterna kring dessa 
skall redovisas så att ingen möjlig igenkänning kan göras av uppsatsens läsare.31  

Samtliga respondenter blev personligt kontaktade av oss, vi beskrev vårt syfte med 
intervjuerna samt berättade om deras rättigheter under undersökningen. Därefter skickade vi 
dem varsitt missiv där vi bl.a. uppgav att vi hade för avsikt att spela in intervjuerna. Samtidigt 
utlovades full anonymitet för både deltagare och klienter. Fallstudiens respondent Lars Nyhlin 
blev även han informerad om detta, men valde att medverka utan anonymitet.  

Då vi belyser ett antal klientärenden, samtliga av etiskt känslig karaktär, har vi valt att bevara 
socialsekreterarna, kommunen och landskapet anonymt, för att så långt som möjligt måna om 
sekretessen och minimera risken för eventuella igenkänningar. Allt insamlat material i form 
av utskrivna/bandade intervjuer med respondenterna, förstördes då uppsatsen var färdig.  

Missiv till socialsekreterarna och alkohol- och drogterapeuten presenteras i sin helhet i bilaga 
2. 
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4. Teorier 

Följande teorier utgör tillsammans med den tidigare forskning som presenterats, våra redskap 
i analysen av vårt insamlade material – där den aktuella missbruksenhetens klientel, samt 
alkohol- och drogterapeut Lars Nyhlins perspektiv och erfarenheter av att arbeta med 
missbrukare är i fokus.  

4.1 Definitioner av begreppet missbruk 

Att definiera ett missbruk görs ofta genom ett användande av de bedömningsgrunder som står 
skrivet i det diagnostiska mätinstrumentet DSM-IV. Mätinstrumentet hävdar skillnaden 
mellan missbruk och beroende.32 Men då den här uppsatsen endast ämnar använda begreppet 
missbruk, redovisas enbart de diagnostiska kriterierna för missbruk enligt DSM-IV. 

För att diagnostisera ett missbruk krävs det att personen uppfyller ett eller flera av de fyra 
kriterierna som redovisas här under. Kriterierna skall uppfyllas under ett sammanhållet år, 
dvs. under en tolvmånadersperiod.33 

1.  Ett upprepat bruk som resulterar i att personen inte lyckas uppnå sina åtaganden: på 
arbetet, i skolan eller i hushållet (påföljder blir exempelvis frånvaro, dåliga prestationer, 
misskötsel gällande barn eller i hemmet – samtliga orsakade av substansbruket.) 

2.  Ett upprepat bruk där man riskerar att fysiskt utsätta sig själv och/eller andra för fara 
(exempelvis vid bilkörning under substanspåverkan). 

3.  Upprepade bekymmer med rättsväsendet pga. bruk av substanser (exempelvis rattfylleri, 
omhändertagande enligt Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer, 
arrestering för störande beteende). 

4.  Fortsatt bruk av en eller flera substanser trots upprepade sociala och/eller 
mellanmänskliga problem vilka är substansrelaterade (exempelvis bråk och slagsmål).34 

Missbruk som fenomen och dess orsaker går att söka i en rad olika teorier. Förklarningar 
beträffande alkohol- och narkotikakonsumtion går att finna i bl.a. biologiska och medicinska 
teorier, där faktorer som gener och arv anses vara av betydelse. Man kan även söka 
förklarningar utifrån psykologiska, sociala, kulturella, ekonomiska eller politiska synsätt. I 
dagsläget har de medicinska teorierna fått en alltmer utbredd roll när det gäller att förklara 
missbruk som fenomen. Enligt Mats Hilte går ett mycket betydelsefull perspektiv till spillo då 
man endast förklarar missbruket utefter de medicinska teorierna. Han menar att man aldrig 
kan förstå konsumtionen av alkohol och narkotika om man inte tar hänsyn till samspelet 
mellan individen och de kulturella och sociala normerna som råder i det samhälle där hon 
befinner sig, och analyserar missbruket utefter en sammansatt handlingsorienterad modell där 
man tar hänsyn till alla de påverkande variabler som ovan redovisades.35 

Oavsett vilket synsätt man väljer att studera missbruket ifrån, är det viktigt för betraktaren att 
förstå att bruket av alkohol och/eller narkotika fyller en betydelsefull funktion för personen. 
Vad den eller de funktioner som användandet fyller är individuellt. Syftet är varierande för 
brukarna, och kan samtidigt även skilja sig för den enskilde brukaren; avsikten kan vara att 
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35 Ibid, s. 54-55 
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uppnå en viss sinnesstämning, att få energi, känna avslappning i sociala sammanhang, att nå 
ångest- eller smärtreducering osv. Givet är att det fyller en funktion som fungerar som ett 
handlingssätt för personen med missbruksproblematik.36 

4.2 Pierre Bourdieus nyckelbegrepp och klassteori 

Bourdieus kapitalbegrepp - symboliskt, kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital 

Bourdieus kapitalbegrepp kan översättas som värden eller resurser och delas in i framförallt 
två huvudgrupper; antingen symboliskt eller ekonomiskt. Det ”symboliska kapitalet” är ett 
relationellt och allmänt begrepp. Begreppets funktion är att försöka beskriva det som gör en 
person, genom en titel, tillgångar eller egenskaper, erkänd och betrodd. Som ensamstående 
individ kan det symboliska kapitalet aldrig existera utan är beroende av en gruppnorm. Det 
individuella symboliska kapitalet blir erkänt då man befinner sig i en grupp där exempelvis 
titel och examen, sätts i samband med prestige, erkännande och igenkännande och på så sätt 
tilldelas värde. Genom att gruppen erkänt vissa saker som renommé, blir man som person 
aktad. På så sätt handlar det symboliska kapitalet om bristen av, eller innehavandet av status. 
Bourdieu menar dock att det symboliska kapitalet varken skall eller kan förknippas med att 
vara tekniskt duktig på något. En gitarrist kan som regel inte tillerkännas detta kapital genom 
att vara tekniskt kunnig. För att kapitalet skall tilldelas måste gitarristen även inneha attribut 
av vad som anses ”rätt” kroppsspråk och ett passande sätt att tala.  

Ett av Bourdieus mest kända begrepp är det ”kulturella kapitalet” – ett begrepp som enligt 
Broady kan betraktas som en underavdelning till det breda symboliska kapitalet. Genom att ha 
en diger och respekterad examen, vara kunnig i viss ansedd stil av musik eller litteratur, att 
kunna uttrycka sig väl i tal och skrift samt att kunna föra sig i olika sociala sammanhang, är 
samtliga förmågor och tillgångar som innefattas i det kulturella kapitalet. Att ha examen från 
ett eftertraktat universitet eller att kunna använda språket på ett kultiverat sätt, utgör alltså 
exempel på individens kulturella kapital. Enligt Bourdieu är detta kapital något som 
genomsyrar överordnade system i samhället, vilket betyder att utan en marknad för 
tillgångarna skulle inte kapitalen kunna existera.37 Ett rikligt kulturellt kapital betyder även att 
man som person är beläst och välinformerad. Det kulturella kapitalet fungerar ungefärligt som 
det svenska begreppet; ”det sociala arvet”. Man menar då att avkomman ur en viss familj har 
en medärvd ryggsäck som är oföränderlig och vilken man bär med sig genom hela livet, i 
likhet med den genetiska ärftligheten. Bourdieus begrepp är dock mindre statiskt. Han menar 
att det kulturella kapitalet kan vara medärvt och överfört mellan generationerna men även att 
den enskilde kan förvärva sitt egna kulturella kapital genom exempelvis utbildning. Det 
kulturella kapitalet kan även öka genom livet och koncentreras beroende på vilket yrke man 
får och med vem man ingår äktenskap med.38 Bourdieus kulturella kapital återfinns även i 
olika plan och tillstånd. Som ovan redovisats kan det förvärvas genom utbildning och 
yrkestitlar, men det kan likaså finnas medärvt och förkroppsligat likt habitus och genom olika 
objektiverade tillstånd som skänker individen status – såsom; konstverk, litteratur, kläder, mat 
och dryck etc.39  

Det sociala kapitalet avser en persons relationer med exempelvis släkt, vänner och kontakter 
från skola eller arbete. Till skillnad från de två redan redovisade kapitalen, kan man inte mäta 
det sociala kapitalet i tillgångar på ett materiellt sätt, dvs. genom ägandeskap, yrke och 
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37 Broady, 1990, s. 171-173 
38 Ibid, s. 177 
39 Ibid, s. 184 
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examen. Detta kapital skapar istället en speciell tillgång som kan gynna (eller missgynna) alla 
gruppens medlemmar. Man knyter kontakter och bygger upp ett nätverk av stöd, vilket leder 
till att man kan nå dit man vill nå. Bourdieu menar att ett riktligt socialt kapital – med 
inflytelserika vänskaps- och familjeband – innebär att man maximalt kan utnyttja sitt 
förvärvade utbildningskapital.40  

Det ekonomiska kapitalet svarar för materiella innehav, dvs. något som är av ekonomiskt 
värde.  Några exempel på vad som kan skattas in i det ekonomiska kapitalet är; en persons 
inkomstnivå, ägandet av fastighet eller fastigheter, aktieägande och ekonomiska vinster 
genom exempelvis egenägt företag, då främst inom industri- och handelverksamhet.41  

Habitus 

Bourdieus begrepp habitus åsyftar det förvärvade och individuella sättet att vara, tänka eller 
att handla i olika situationer. Man agerar, tänker eller tycker utefter de förhållanden man levt 
under i livet och utefter dessa blir man präglad. Habitus blir således kroppsligt.42 Eftersom 
alla människor lever skilda liv kan habitus aldrig te sig likadant hos individer. Genom att man 
lever under olika villkor produceras därför olika habitus.43 På så vis hänger habitus ihop med 
Bourdieus begrepp ”kapital”.44  

Genom att vi alla bär på vårt förflutna som format oss till dem vi i dag är, kan man säga att 
vårt habitus alltid aktivt finns med i våra dagliga handlanden, i våra val och i våra beteenden. 
Habitus finns omedvetet med oss men är ständigt närvarande i vårt vardagliga liv, det 
genomsyrar livsstrategin. Kort sagt, dået finns med i nuet. Man skulle kunna säga att habitus 
är våra glasögon med vilka vi ser oss själva, omgivningen, våra möjligheter och likaså våra 
begränsningar. 45 

Som tidigare redovisats är aldrig en persons habitus den andres lik – men man kan, enligt 
Bourdieu, finna både likheter och skillnader i habitus beroende på hur nära eller långt ifrån 
varandra man befinner sig i förhållande till klass och existensvillkor. Habitus blir således en 
produkt av de existensbetingelser som är rådande i den aktuella klassen och med samma 
existensbetingelse blir den också skapad. På så sätt blir habitus klassbestämt.46  

Bourdieus klassteori 

Pierre Bourdieus klassteori utgör en mångtydig och komplex teori av vad klass egentligen kan 
vara och hur vissa variabler påverkar till att bilda en viss klasstillhörighet. Definitionen av 
klass handlar om en sammansättning av olika sociala egenskaper som utgör en persons 
tillhörighetsmöjligheter i ett klassperspektiv. Genom att summera variabler som; kön, ålder, 
inkomst, utbildning, etnicitet och ålder, så når man en struktur av egenskaper som direkt eller 
indirekt ger klasstillhörigheten ett speciellt värde. Vissa av värdena är på så sätt direkt 
sammankopplade med en persons klass, medan andra av dem är sekundära egenskaper vilka 
mer eller mindre medvetet påverkar oss.47 Några egenskaper fungerar som kompletterande 
karaktäristika till de föregående. Tillsammans bildas en persons helhet och en struktur, vilket 
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41 Bourdieu, 1993, s. 293 
42 Bourdieu, 1997, s. 43. 
43 Ibid, s. 89. 
44 Broady, 1990, s. 229 
45 Kihlström, 2007, s. 191-192. 
46 Bourdieu, 1993, s. 300. 
47 Ibid, s. 258-259 
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gör att variablerna bildar ett fält av möjligheter som objektivt tilldelas den individuella 
personen. Klassen kan aldrig enkom definieras av specifika roller såsom yrkestitel, examen 
och inkomst, utan påverkas samtidigt av de kompletterande karaktäristika som fungerar som 
uteslutningsmetoder – som sker i det subtila och som aldrig uttalas högt. En sådan variabel är 
exempelvis könstillhörigheten.48 Samtliga av dessa variabelgrupper bildar tillsammans en 
struktur och präglar samtidigt en individs habitus. Enligt Bourdieu skall man inte luras att 
summan eller kedjan av dessa egenskaper bildar en socialgrupp. Den sociala gruppen blir till 
då det finns en viss sammansättning i relationen emellan de väsentliga variablerna. Genom 
denna sammansättning konstrueras värdet hos variablerna och gruppmedlemmarnas 
existensvillkor blir betingade utefter dessa, mer eller mindre omedvetet.49 Detta innebär dock 
inte att alla inom samma klass gör samma val i livet. 

Bourdieu menar att man på ett eller annat sätt kan göra en förändring i sin klasstillhörighet. 
Detta sker, enligt Bourdieu, med en viss tröghet då alla individer bär på sina egna erfarenheter 
i form av sin historia eller i förvärvade tillgångar som exempelvis en viss utbildning. Utifrån 
det individuella fältet av möjligheter kan alla egentligen förändra sin klasstillhörighet. 
Processen då man rör sig i det aktuella sociala rummet, sker endera genom kollektiva (så som 
i krig, låg eller högkonjunktur) eller individuella händelser – exempelvis genom möten eller i 
relationen till andra.  

”Ett knippe” av klassens medlemmar kommer att välja att fortsätta samma bana som den de 
fått med sig från sin uppväxt, och i sin föranledda- samt aktuella klasstillhörighet.50 Bourdieu 
menar även att de dispositioner en person har i och med en viss ställning, sker på ett nästintill 
automatiskt sätt. De mekanismer som rör människan mot en viss position verkar fenomenalt 
anpassade efter den redan befintliga rollens krav. På så sätt kan man se sin ställning, 
exempelvis sitt yrke, som ett kall då man redan har anpassats till just denna roll. Agenterna 
har såtillvida anpassat sina målsättningar utefter de möjligheter som finns för att nå sina 
betingelser. Gruppens agenter känner sig, enligt Bourdieu, nöjda med sin position i det 
sociala rummet, och betraktar aldrig de outnyttjade chanserna som ett misslyckande eller 
förlorande då de aldrig kan framstå som realistiska eftersom de aldrig blev förverkligade. 
Bourdieu menar att eftersom agenterna i en klass, med ett visst ärvt ekonomiskt och kulturellt 
kapital, kommer att välja den förutbestämda banan och på så sätt försätta sitt deltagande i 
klassgruppen, så kan man även förutsätta att vissa av medlemmarna kommer att byta klass, 
endera till en högre eller lägre.51 Beroende på hur agenternas kapital utvecklas, kommer även 
detta att kunna leda till att agenterna inom den tidigare gruppen börjar skilja sig åt och 
individuella banor tar form.  

Inom varje klass och inom varje grupp, finns som tidigare redovisats producerade och 
nedärvda existensvillkor. Bourdieu menar att fältets aktörer även besitter logiken att anpassa 
sig till de egenskaper som är gynnande för gruppen på den aktuella marknaden. På så sätt 
fungerar detta som spelregler för fältet och avser ett specifikt kapital för agenterna inom 
gruppen, vilket gör att dessa kan anpassa sig och utnyttja det som anses fungerande i det 
aktuella tillståndet.52 
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4.3 Stämplingsteorier 

Den amerikanske sociologen Charles Horton Cooley, beskriver i boken ”Human Nature and 
the Social Order” det reflekterande jaget – även kallat spegeljaget (the looking-glass self). 
Han menar att en individs självbild formas och skapas beroende av hur man tror att andra ser 
på en och uppfattar ens person. Spegeljaget inbegriper tre element, dessa är:  

••••   Hur vi tror att vi skall uppträda inför andra.  

••••  Hur vi tror att andra bedömer vårt uppträdande. 

••••  En upplevd självkänsla/självbild som ett resultat av ovanstående. En känsla av skam 
uppstår t.ex. i situationer där vi känner oss underlägsna andra och viktiga personer i vår 
närhet.53 

G. H. Mead menar i likhet med Cooley, att tolkningen av hur vi tror att andra uppfattar oss har 
en stor inverkan på ”jaget” och medvetandet.54 Enligt Mead formas en individs jagutveckling 
till en början av viktiga personer i ens närhet, t.ex. familjemedlemmar. Dessa personer 
benämns i detta sammanhang för ”den signifikante andre”. Så småningom vidgas dock 
individens perspektiv till att sträcka sig utanför familjen, vilket får till följd att omgivningen 
får en allt större inverkan på jagutvecklingen och identitetsskapandet. Här talar Mead om ”den 
generaliserade andre”, vilket är ett begrepp som symboliserar det omgivande samhället.55  

Negativa attityder kring, och fördömanden av, avvikande personer kallas stigmatisering. 
Stigmatisering innebär alltså att man tillskriver en grupp individer negativa egenskaper och 
ser dem som sämre. E. Goffman talar i det här sammanhanget om normala och avvikare. De 
avvikande avviker från de samhälleliga normerna och pga. detta blir de stigmatiserade. Vidare 
framhålls att stigmatisering egentligen inte rör personliga egenskaper hos de stigmatiserade, 
utan att det snarare handlar om relationer och om samspelen mellan dessa och andra grupper 
av individer. Goffman skiljer mellan tre olika typer av stigma: 

• Kroppsliga missbildningar,  

• Den personliga karaktären,  

• Tribala stigman.  

Med kroppsliga missbildningar avses fysiska handikapp av olika slag. Medan den personliga 
karaktären omfattar stigman som; alkoholism, arbetslöshet, underliga böjelser, psykiska 
sjukdomar etc. Det tribala stigmat rör i sin tur stigman som nation, etnicitet och religion. Ett 
tribalt stigma kan enligt Goffman reproduceras från generation till generation och drabba alla 
medlemmarna i en familj.56 

Vilket tidigare påpekats, kan alltså avvikelser sägas vara en slags normativa överträdelser. I 
anknytning till detta beskriver T. J. Scheff i boken ”Being Mentally Ill”, vilka de sociala och 
samhälleliga reaktionerna på avvikande beteende kan vara. Enligt Scheff kan normbrott 
generera moraliska reaktioner från omgivningen i form av moralisk upprördhet, stigmatisering 
och stämpling. Han hävdar även att stigmatisering är den viktigaste aspekten när det gäller 
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sociala reaktioner på avvikelser. Ett kollektivt fördömande av avvikande leder ofta till 
nedlåtande definitioner av dessa individer, vilket innebär en stigmatisering av hela gruppen 
som sådan. Exempel på avvikande och stigmatiserade grupper kan vara; prostituerade, 
kriminella och missbrukare.57   

Norbert Elias beskriver i boken ”Etablerade och outsiders”, relationerna mellan de etablerade 
(infödda sen generationer) och en mer eller mindre stigmatiserad grupp av outsiders 
(nykomlingar) i Winston Parva. De etablerade markerade tydligt sin ställning gentemot 
nykomlingarna i ett försök att behålla och förstärka sin status, makt och överlägsenhet. 
Markeringarna bestod ofta av förödmjukande skvaller och stigmatiserande föreställningar om 
hela outsidergruppen. Dessa antaganden grundades sig på de etablerades erfarenheter av den 
”sämsta minoriteten” av nykomlingarna, samtidigt som de själva såg sig utifrån den ”bästa 
minoriteten”. Elias benämner detta fenomen för en känslomässig generalisering från fåtalet 
till helheten. Författaren hävdar vidare att en känslomässig generalisering av det här slaget, 
skapar förutsättningar för etablerade grupper i ett samhälle att förstärka den ojämlika 
maktbalans som redan finns, medan det hos stigmatiserade grupper av individer istället 
genererar en bild av sig själva som tillhörande den ”sämsta minoriteten”.58  

Inom stämplingsteorin talas det även om primär- respektive sekundär avvikelse. Som vi 
nämnde i kapitel 2.3 (tidigare forskning), menar Goldberg att en avvikarkarriär börjar med 
föräldrars stämpling, dvs. en primär avvikelse. Om sedan en samhällelig stämpling läggs till 
kan en sekundär avvikelse uppstå. Har man väl kommit så långt i processen är det enligt 
Goldberg stor risk att man fastnar i något som kallas avvikelsespiralen. Denna process kan 
förklaras enligt följande:  

1.  Stämpling (av föräldrar och samhälle). 

2.  Negativ självbild. 

3.  Skapandet av sekundär avvikelse. 

4.  Misslyckande enligt kulturella definitioner, dvs. normstridiga handlingar vilket spär på 
stämplingen ytterligare och håller avvikelsespiralen igång.59 

Edwin M. Lemert förklarar stämplingsprocessen på ett liknande sätt. Sekundär avvikelse 
innebär att personen ifråga börjar acceptera stämplingen och antar rollen som avvikare. Den 
sekundära avvikelsen inverkar alltså inte enbart på hur andra uppfattar ens person, utan 
medför även att det avvikande beteendet integreras och blir en del av den stämplades 
självbild. Lemert menar att ett avvikande beteende av detta slag har sin grund i individens 
vilja att anpassa sig. Men det kan även vara ett försvar eller anfall mot de sociala reaktionerna 
denne är utsatt för. I de fall där den primära avvikelsen normaliseras och accepteras av 
omgivningen skapas alltså inte sekundär avvikelse. För detta krävs negativa reaktioner från 
familj, grannar och övriga samhälle. Lemert beskriver hur sekundär avvikelse uppstår på 
följande sätt:  

1.  Primär avvikelse. 

2.  Social bestraffning. 
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3. Ytterligare sociala straff. 

4. Hårdare/starkare straff och böter. 

5. Värre avvikelser. 

6. Personen stigmatiseras pga. omgivningens minskande tolerans. 

7. Det avvikande beteendet förstärks i och med stigmatiseringen och bestraffningarna. 

8. Individen accepterar sin sociala status och anpassar sig till sin nya roll.60 

4.4 Tillämpning av teorierna 

Bourdieus klassteori är vårt redskap i analysen av intervjuerna med socialsekreterarna. När 
det gäller analysen av intervjun med alkohol- och drogterapeuten, är vår avsikt istället att 
uteslutande använda oss av stämplingsteori – vilket motiveras av att syftet med fallstudien 
inte är att kategorisera Nyhlins patienter/klienter utefter klasstillhörighet. 

För att kunna närma oss klienternas socialgruppstillhörighet, har vi valt att ställa frågor till 
socialsekreterarna som kan appliceras till Bourdieus klassteori. Vi valde att söka fakta om de 
berördas värden i Bourdieus olika kapital för att vidare kunna analysera var i ”det sociala 
rummet” de befinner sig. I förhållande till klientens ekonomiska kapital, där man avser 
materiella äganden och den ekonomiska situationen,61 har vi ställt socialsekreterarna frågor 
som handlat om klientens boendesituation, ägande i form av bostad, bil eller andra materiella 
tillgångar, samt var klientens inkomst kommer ifrån. Vi har även eftersträvat svar på klientens 
ekonomiska kapital i uppväxten. Angående klienternas kulturella kapital, frågade vi 
socialsekreterarna om exempelvis utbildning, fritidsintressen samt föräldrarnas eventuella 
examina. I Bourdieus sociala kapital ingår bl.a. relationer med familj, släkt, vänner och andra 
kontakter som kan verka gynnsamt (eller ogynnsamt) för individen62 – något vi försökt finna 
svar på. Intresset har även varit att se om klienterna har gjort någon form av förflyttning i det 
Bourdieu kallar ”det sociala rummet”.   

Enligt Cooley och Mead påverkas självkänslan och jaget av hur vi tror att andra ser på- och 
uppfattar vår person. För att hänvisa till begreppet spegeljaget, vill vi få svar på vad alkohol- 
och drogterapeuten har för uppfattning och professionella erfarenheter i relation till detta, dvs. 
hur har spegeljaget och de tre elementen påverkat självkänslan hos de missbrukare han arbetat 
med? Och vilken betydelse har Meads begrepp; ”den signifikante- och generaliserade andre” i 
sammanhanget? 

I relation till Goldberg, Goffman, Scheff och Elias, är vi intresserade av missbrukarnas 
upplevelser av omgivningens syn och attityder. Möts man av fördomar/fördömanden och ses 
som avvikande i andras ögon. Eftersom stigmatisering mestadels handlar om relationer 
kommer vi att inrikta oss på missbrukarnas relationer och samspel med andra i sin närhet. Här 
omfattas även relationer med olika myndigheter och enskilda myndighetspersoner, 
exempelvis inom socialtjänsten. 
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Genom att tillämpa frågeställningar utifrån teorierna om primär- respektive sekundär 
avvikelse, bör det framkomma vad alkohol- och drogterapeutens erfarenheter är inom detta 
område: 

•  I vilken omfattning har missbruket föregåtts av stämpling hos hans klienter/patienter?  

•  Hur vanligt är det med ett internaliserande av rollen som avvikande i den egna personen?  

•  Är primär- respektive sekundär avvikelse lika vanligt förekommande hos personer med 
olika klasstillhörigheter? 
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5. Resultat och analys  

I intervjuerna med socialsekreterarna ville vi bl.a. ta reda på klienternas uppväxtförhållanden, 
föräldrars utbildning samt klasstillhörighet. Här visade det sig dock att socialsekreterarna 
mestadels kände klienterna i deras aktuella situation – och pga. detta är uppgifterna om 
uppväxtförhållandena etc. knapphändiga. Vår intention var också att söka svar på vad 
klienterna har för klasstillhörighet i dagens läge, dvs. som aktuella klienter på 
missbruksenheten. 

5.1 Resultat av intervjuerna med socialsekreterarna  

5.1.1 Ekonomiskt kapital  

Då vår ambition har varit att söka svar på hur de 12 klienternas ekonomiska förhållanden sett 
ut under uppväxten och ser ut i den aktuella situationen, har vi valt att ställa frågor kring 
föräldrarnas arbete, klienternas sysselsättning och försörjning, skulder, boendeform och andra 
egendomar såsom ägande av bil etc. 

Angående Mattias, född 1972, framkommer ingenting gällande de ekonomiska förhållanden 
som Mattias växt upp under. Mattias far var bagare, vilket han fortfarande arbetar som. 
Moderns arbetsförhållanden är för oss okänd men det framkommer att hon hade ett 
alkoholmissbruk. Socialsekreteraren hävdar att Mattias på så sätt haft en ganska jobbig 
uppväxt. Mattias har arbetat som barnskötare inom kommunen i nio år men då missbruket 
uppdagades miste han sitt arbete och har därefter levt på försörjningsstöd.  

Soc. sekr. 1: (Läser ur akten) Mattias har inte varit ute i arbetslivet sedan år 2000. [...] 
Mellan åren -88 och -97 jobbade han som barnskötare i kommunen. Efter det som 
svetsare. Efter 2000 var Mattias sjukskriven, eh, och sen blev han nollad på 
försäkringskassan. Han har haft försörjningsstöd sedan 2000. 

Mattias har även stora skulder som har gått till kronofogden. I dagens läge bor Mattias i en 
hyresrätt.  

Göran, född -59, är uppväxt i en ”finare” familj i Stockholm. Faderns sysselsättning är för 
socialsekreteraren okänd, men enligt uppgifter arbetade hans mamma inom sjukvården under 
sina arbetsföra år. Hans föräldrar levde båda under ordnade förhållanden och det finns, enligt 
socialsekreteraren, inget som tyder på att det förekommit missbruk eller andra dysfunktionella 
omständigheter under uppväxten. Nedan frågar vi vad socialsekreteraren avser med en 
”finare” familj: 

Soc. sekr. 1: Ja, det… där det inte finns något känt, eh/destruktivt levnadsmönster kan 
man säga… med alkohol eller dysfunktionellt... vad man vet då så att säga. Men jag 
menar dom kan ju vara lika skruvade fast dom har pengar på banken. 
 

Tidigare har Göran arbetat som verkstadsarbetare i fem år. Men pga. en psykisk diagnos kan 
han inte längre stå till arbetsmarknadens förfogande och uppbär därför numera sin försörjning 
genom sjukbidrag. Göran lider av tvångsproblematik vilket bl.a. innebär att han sköter sin 
ekonomi ordningsamt. På så sätt har han lyckats undgå att dra på sig skulder. 

Beträffande Roger, -59, finns endast knappa uppgifter kring hans uppväxt. Socialsekreteraren 
vet att han, precis som Göran, kommer från ordnade förhållanden. Då hans missbruk 
uppdagades gjorde hans arbetsgivare en anmälan till missbruksenheten. Roger har under hela 
sitt vuxna liv varit arbetsför och arbetat inom industrin. Roger har en stabil ekonomi och bor i 
en hyresrätt. 
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Hans, född -57, har varit aktuell på missbruksenheten sedan 90-talet och ända fram till hösten 
2008 – då han tragiskt omkom i en förmodad drogrelaterad olycka. Han hade under många år 
levt ett dubbelliv med missbruk vid sidan av arbetet som ambulansförare. Men till slut blev 
situationen ohållbar och Hans började arbetsträna och fick lönebidrag. Därefter blev han 
pensionerad. Hans växte upp under osunda familjeförhållanden, men för socialsekreteraren är 
familjens ekonomiska kapital okänt. Han har själv periodvis levt under knappa och 
ogynnsamma omständigheter: 

Soc. sekr. 1: Han har bott i hus, han har varit gift… ehm, sen har han varit hemlös en 
period. Och sista hade han en lägenhet utanför X… som inte fungerade så bra och då 
beviljade vi honom en insats i stockholmshållet och där… Med syfte att han skulle 
komma ifrån kommunen. […] Han har levt ett ordnat liv i en annan kommun. Hyrt ett 
radhus och sen har han ju pension så han har levt på pension. 
 

Ronny, -73, har under hela sitt liv varit aktuell inom socialtjänsten. Föräldrarna hade 
missbruksproblem och flyttade ofta mellan olika bostäder, vilket medförde att Ronny och 
hans syskon så småningom kom att placeras i familjehem. 

Soc. sekr. 2: […] det här är ju en familj som förmodligen, som jag är nästan/helt säker 
på har försörjning via försörjningsstöd eller låga inkomster. Så att… det är en lägre 
socialklass. 
 

I vuxen ålder har Ronny aldrig haft en riktig anställning. Istället har han försörjt sig på 
socialpraktik och uppburit försörjningsstöd via socialtjänsten. Ronny och hans familj är 
bosatta i en hyreslägenhet. Ronny saknar körkort och bil. 

Nils, född -50, hade en kort men intensiv kontakt med missbruksenheten. Socialsekreteraren 
känner inte till någonting om hans uppväxtförhållanden. Nils har tidigare arbetat som 
arbetsledare på ett nationellt företag, men då detta blev för påfrestande för honom sade han 
upp sig och började istället arbeta som anställd taxichaufför. Nils äger en villa och hans 
ekonomi har, enligt socialsekreteraren, alltid varit ordnad.  

Per, född -63, är en man med ett omfattande alkoholmissbruk och har under de senaste 20 
åren varit klient på missbruksenheten. Under uppväxten förekom både missbruk och psykisk 
ohälsa inom familjen. Föräldrarnas sysselsättning är för socialsekreteraren okänd. Per har haft 
långa anställningar på mindre företag. Under början av 2008 blev dock Per uppsagd pga. 
misskötsel och har sedan dess varit arbetslös.  

Soc. sekr. 2: Och han har ju haft/han har ju A-kassaersättning har han väl haft också 
men han har misskött dom kontakterna så han har ju försvunnit. Eh… han har ju 
skulder hos kronofogden. Men det är väl inga såna hära vansinnigt stora skulder, men 
visst har han det. Han har en hyresskuld också men han är rätt så duktig på det där 
med att betala tillbaka så någonstans har han ett ekonomiskt sinne när han är nykter. 
Tyvärr är han inte det så ofta men… 
 

Detta ledde till att han blev beviljad försörjningsstöd via socialtjänsten. Han har tidigare bott 
i en hyresrätt mitt i centrum men blev vräkt. I dagsläget bor Per i ett alternativboende för 
personer med missbruksproblematik, men då boendet kommer stängas riskerar Per att bli 
bostadslös. Här är socialsekreterarens bestämda åsikt att Per tillhör samhällets lägsta skikt 
och benämner honom som utslagen såväl socialt som ekonomiskt och psykiskt. 
 
Kent, -50, blev aktualiserad på missbruksenheten 2004 efter att han ett år tidigare blivit 
uppsagd från sitt arbete pga. sitt missbruk. Han har tidigare arbetat och levt ett ordnat 
familjeliv med villa, fru och tre barn, och är även själv uppväxt under liknande förhållanden. 
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Efter skilsmässan eskalerade Kents alkoholkonsumtion och han miste kontrollen över sin 
situation. Hushållselen blev avstängd och han klarade inte av att betala sina räkningar. I och 
med arbetslösheten raserade Kents ekonomi eftersom han inte klarade av att sköta kontakten 
med arbetsförmedling och försäkringskassa. Detta resulterade i att han blev utförsäkrad och 
fick en lägre pension än den han egentligen var berättigad.  

Soc. sekr. 2: Ja, jag skulle kunna tycka att han är klass II egentligen så där va. För att 
han är ju/det är ju mer att han rent/han har ju blivit märkt av den här sjukdomen skulle 
man ju kunna säga. Och den har ju gjort att han rent ekonomiskt då och är beroende/är 
i ett annat/är i ett klass III läge skulle man kunna säga. Han har ju liksom halkat dit då. 
 

Peter, född -45, är i dag pensionär. Han har tidigare arbetat inom byggbranschen och på en 
cykelverkstad. Enligt socialsekreteraren kommer Peter från en arbetarfamilj och han har själv 
tidigare levt ett liknande liv. Peter har varit en familjefar, men då han genomgick en 
skilsmässa började han att missbruka alkohol. Ekonomiskt sett är Peters ekonomiska situation 
stabil – han lever på sin pension men har inget sparkapital. Peter äger en bostadsrätt och har 
en bil. 

Fredrik, -70, är uppväxt med en far som var sjöman och en mor som var hemmafru. Efter 
föräldrarnas skilsmässa hade modern problem med att etablera sig på arbetsmarknaden och 
beviljades därför arbetsträning. Enligt socialsekreteraren är Fredrik en typisk ”arbetargrabb”. 
Fredrik lider av olika psykiatriska diagnoser och är därför inte arbetsförmögen.  

Soc. sekr. 3: Han har ju varit, i och med att han har en psykisk sjukdom och så inte 
bara en, han har flera… så har han ju haft sjukkassa… men sen har han ju i och med 
att han har drogat så har han inte uppfyllt då… kriterierna för att vara sjukskriven, så 
att det har varit till och från, han har varit sjukskriven sen har han gått på 
socialbidrag… men nu har han slarvat så mycket så att han har blivit nollad på 
sjukkassan så nu är det socialbidrag… 

Han är i dagsläget bosatt och beviljad en lägenhet, jämlikt SoL, i ett boende för missbrukare. 
Men då detta skall läggas ned är det oklart var Fredrik skall ta vägen eftersom ingen vill 
erbjuda honom ett boende. Han har skulder men inga som borde beröra hans möjlighet till att 
få en lägenhet. Fredrik har även två döttrar och är således försörjningsskyldig för dem. 

Jörgen, född -71, kom som adoptivbarn till Sverige då han var tre-fyra år gammal. Jörgens 
pappa har varit verksam som präst, och i och med detta anser socialsekreteraren Jörgen ha en 
övre medelklassbakgrund. Han flyttade till kommunen 1996 och blev omedelbart aktuell på 
vuxen- och missbruksenheten. Jörgen har genomgått en nedåtgående social mobilitet och har 
aldrig haft ett förvärvsarbete. Under en period ägnade han sig dock åt prostitution. 

Soc. sekr. 3: Nej, han har försökt vid flera tillfällen [...] men att få till en 
sysselsättning det funkar inte… han dricker till och klarar inte av det, han klarar inte 
av att låta bli när han inte har nåt skyddat… 

Den primära försörjning Jörgen har och har haft, är försörjningsstöd från socialtjänsten. Sedan 
separationen med sin före detta flickvän lever han idag i en hyreslägenhet om ett rum och kök. 
Jörgen har inga ekonomiska tillgångar att livnära sig på och har varken körkort eller bil. 

Rolf, -64, blev aktuell på missbruksenheten på 90-talet pga. sitt alkoholmissbruk. Han har 
därefter varit aktuell ytterligare en gång under 2006. Rolf har sedan många år tillbaka en 
anställning på ett nationellt företag och har en ordnad ekonomi. Tidigare har han arbetat som 
gruvarbetare och målare. Rolf kommer från en stabil familj där inga kända dysfunktionella 
särdrag föreligger. Han äger en egen lägenhet och innehar både körkort och bil. 
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5.1.2 Kulturellt kapital 

Då vi försökt söka svar på klienternas kulturella kapital, har våra respondenter fått frågor som 
rört klienternas utbildningsnivå samt deras fritidsintressen. Vi har även valt att fråga om 
klienternas drogvanor angående vad de missbrukar. Med varierande framgång har vi också 
försökt finna information om föräldrarnas utbildningsnivå. 

När det gäller Mattias, född -72, medärvda kulturella kapital, är kännedomen knapp då 
socialsekreteraren visste lite om hans existensbetingelser under uppväxten. Mattias har en 
gymnasieexamen som barnskötare och har i vuxen ålder utbildat sig till svetsare. Mattias har 
även ett stort hundintresse. Enligt socialsekreteraren har han inga övriga intressen som är för 
henne kända förutom att umgås med sina söner: 

Soc. sekr. 1: Ja, och sen har han ju mycket umgänge med barna… när han är i skick. 
Han är väldigt deltagande i skolan och hittar på utflykter och så. 

Mattias har ett blandmissbruk där han huvudsakligen missbrukar hasch och amfetamin. 

Göran, -59, kommer som tidigare redovisats från en ”finare familj” i Stockholm. Göran har 
fullföljt sin gymnasieutbildning, men med vilken inriktning är för socialsekreteraren okänd. 
Göran lever mycket destruktivt, men har även vissa sunda hållningar i den bemärkelsen att 
han inte röker och är medveten om sin fysiska hälsa. Han lider av tvångssymdrom vilket tar 
sig uttryck på olika sätt, bl.a. genom sodukon. Göran är beviljad kontaktperson jämlikt SoL 
med vilken han spenderar fritiden med: 

Soc. sekr. 1: […] nu har han ju kontaktperson som… försöker aktivera honom att vara 
ute i skogen och olika kulturella inslag och det uppskattar han… för Göran är ju en… 
en överintelligent människa om man säger. På han IQ-test så ligger han ju långt över 
medelvärdet. […]det finns inga Sodukon som Göran inte slår (skratt) för när han är på 
behandling då löser han korsord och såna här Sodukon… såna här tankenötter va. Och 
då ... där kommer hans tvång fram för att han bestämmer sig att han måste göra x antal 
korsord klara innan han får äta lunch och så kör det ihop sig liksom… 

 
Roger, -59, har fullföljt verkstadstekniskt gymnasium och därefter gjort militärtjänst. Han har 
ett stort intresse för sport, t.ex. cykling, promenader och andra individuella sporter. Pga. att 
Roger endast var aktuell på missbruksenheten under en kortare period är vidare kännedom om 
honom knapphändig. 

Hans, född -57 och som tragiskt omkom under hösten 2008, hade en högskoleutbildning i 
form av sjuksköterskeexamen med vidareutbildning till ambulansförare. Hans levde under en 
lång period ett dubbelliv där han missbrukade samtidigt som han arbetade inom sjukvården. 
Som fritidssysselsättning ägnade Hans sig åt att bygga muskler och var mån om att se 
vältränad ut. 

Ronny, född -73, har ingen utbildning så vitt socialsekreteraren känner till. Hans främsta 
intressen är musik och han upplevs som en mycket social person. Han är engagerad och aktiv 
inom verksamheten ”Hela Människan”. För socialsekreteraren är Ronnys föräldrars utbildning 
okänd. Den enda fakta vi kunde få fram genom våra frågor, var att hans föräldrar missbrukade 
och att de därför inte kunde ge Ronny och hans syskon en gynnsam och trygg uppväxt. 

Beträffande Nils, född -50, var hans barndom samt utbildningsnivå för socialsekreteraren 
okänd. Nils har dock alltid haft ett stort sportintresse och har det än i dag. Han åker 
Vasaloppet och springer maraton.  
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Per, är född -63 och aktuell inom missbruksenheten pga. sitt långvariga alkoholmissbruk. Han 
kommer från en dysfunktionell familj där både missbruk och psykisk ohälsa finns. Hans 
längsta utbildning är grundskolan och därefter har han arbetat i långa perioder. Pers största 
intresse är att spela trav och tippa på lotto. 

Kent är en pensionerad, ensamstående man, född -50 och aktuell på missbruksenheten med 
syfte att upprätthålla sin nykterhet. Kent kommer från en fungerande familj, och enligt 
socialsekreteraren skall det inte ha funnits något missbruk i släkten. 

Soc. sekr. 2: Jag tror att han har vuxit upp i en  […] det har jag i alla fall pratat med 
honom om  i en sån där normalfamilj, i en va/vanlig familjesituation. Det är det jag 
kan komma ihåg. Ingen […] speciellt liksom negativt så som jag kan erinra mig.  
 

Han tog realexamen som tonårig och har sedan dess arbetat som verkstadsarbetare. Under 
många år hade Kent en regelbunden helgkonsumtion av alkohol bestående av finare viner och 
whisky. Då han blev ensamstående tilltog hans alkoholkonsumtion och han förlorade sitt 
arbete. När Kents missbruk accelererade och han förlorat sin inkomst, hade han inte längre 
pengar till att dricka ”fint”. Kent har under hela sitt liv ägnat sig åt musik. Han har spelat ett 
flertal instrument i olika orkestrar och även sjungit i kör.  

Peter, född -45, är pensionär sedan början av 2008. Han kommer från ordningsamma 
förhållanden enligt socialsekreterarens. Hans föräldrars utbildningsnivå är okänd men 
socialsekreteraren uppger att Peter kommer ifrån en arbetarfamilj. Peter har sedan 
skilsmässan, i början av nittiotalet, utvecklat ett alkoholmissbruk och drack under den tidigare 
delen av 2008 sex till sju kvartingar och tjugo öl per vecka. Trots att Peter har gått i pension 
spenderar han mycket tid på verkstaden där han tidigare arbetade, samt hjälper sin mamma 
med diverse vardagssysslor, dansar bugg och solar.  

Angående Fredrik är kännedomen om hans fars utbildning okänd. Däremot vet 
socialsekreteraren att både Fredrik och hans mamma saknar utbildning och examen. Enligt 
socialsekreteraren har Fredrik inte något intresse pga. sin psykiska problematik. 

Jörgen, född -71, har en adoptivfar som är präst och välutbildad. Moderns utbildning är 
okänd. Socialsekreteraren är osäker på om Jörgen gick ur högstadiet med fullvärdiga betyg, 
men hon vet att han aldrig gick gymnasiet. Jörgen har aldrig haft ett arbete, däremot har han 
prostituerat sig. Jörgen är gravt alkoholiserad för sin relativt unga ålder vilket har resulterat i 
att han har förvärvat misstänkta hjärnskador. Det gör det svårt för honom att få en fungerande 
fritid. Hans nyktra perioder är sällsynta, men när de inträffar försöker han träffa sina fem barn 
samt städa och tvätta i sitt hem. 

När det gäller Rolf, -64, har socialsekreteraren mycket knapphänta fakta kring hans föräldrar. 
Däremot vet hon att han kommer från en familj med många syskon och att föräldrarna är 
skilda. Rolf växte upp under goda förhållanden och det finns, så vitt hon vet, inga andra 
familjemedlemmar som lider av något missbruk och samtliga lever i dag ett ordnat liv. Rolf 
har varit aktuell inom missbruksenheten pga. sin alkoholproblematik. Hans enda uttalade 
intresse är att fiska.  
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5.1.3 Socialt kapital 

Angående klienternas sociala kapital har vi valt att ställa frågor rörande deras relationer till 
föräldrarna och eventuella syskon under uppväxten. Samtidigt har vi intresserat oss för hur 
kontakten till familjen, samt relationer till andra i den omedelbara närheten, ser ut i dag. Vår 
avsikt har också varit att undersöka hur klienterna ser på sig själva – dvs. om, och i så fall hur, 
missbruket påverkat den egna identiteten.  

Relationen mellan Mattias och hans föräldrar är för socialsekreteraren okänd. Men Mattias är 
under drogfria perioder välkommen att arbeta på caféet där hans pappa är verksam. Mattias 
har två söner samt en före detta sambo. Han har, under perioder av drogfrihet en god och 
närvarande kontakt med sina barn. Mattias huvudsakliga vänkrets består av personer med 
liknande problematik som honom själv:  

Soc. sekr. 1: Jag skulle tro att han bara umgås med andra missbrukare och kriminella. 
Förutom exet då och barnen. 

Göran, född -59, kommer från en fungerande familj och har i dag en god relation till sina 
familjemedlemmar. Göran är dock något av en ”ensamvarg” och lever som ensamstående. 
Han är beviljad kontaktperson jämlikt SoL i syfte att bryta sin isolation och öka livskvaliteten. 
Denna kontakt betyder, enligt socialsekreteraren, mycket för honom. Respondenten beskriver 
Göran som en person med svag och nedbruten självbild. Hans missbruk är av mycket 
destruktiv karaktär och han har skurit sig själv i ångestreducerande syfte.  

Roger, -59, är uppvuxen i en fungerande familj och har själv levt ett ordningsamt familjeliv. 
Anledningen till att Roger började missbruka alkohol var att han kände sig ensam och fick ett 
dåligt psykiskt mående efter skilsmässan med sin före detta fru. Roger har en son som han har 
delad vårdnad om. Roger aktualiserades på missbruksenheten genom en anmälan från sin 
arbetsgivare. Roger är inte aktuell inom socialtjänsten idag. Socialsekreteraren uppger även 
att Roger har ett fungerande nätverk runt omkring sig.  

Hans, som omkom under hösten 2008, växte upp i en familj där det förekom missbruk. Som 
barn utsattes han också för sexuella övergrepp. Under många år levde Hans ett dubbelliv med 
arbete och familj samtidigt som han missbrukade. 

Intervjuare: Vad har han rört sig i för bekantskapskrets? 
Soc. sekr. 1: Han har ju haft både och. Han har både rört sig i kriminella 
missbrukarkretsar men han har också haft ett socialt… vanligt umgänge eftersom han 
har levt ganska normalt med familj en gång i tiden. Och sen när han har jobbat på 
ambulansen så har han ju haft det umgänget också. 

 
Innan Hans omkom levde han ett ordnat liv med en ny kvinna. Hans blev under början av 
2000-talet misstänkliggjord för ett mord och satt under en längre tid häktad. Då han blev 
frisläppt hjälpte missbruksenheten honom till en annan ort där han kunde få en ny identitet. 
Hans var känd i kommunen för att kunna tappa kontrollen och få våldsamma utbrott då han 
drack alkohol.  

Beträffande Ronny, född -73, växte även han upp i en familj som, utifrån samhällsnormen 
sett, ansågs dysfunktionell. Redan som barn blev han aktuell på socialtjänsten och blev 
därefter placerad i ett familjehem. Föräldrarnas förmåga att ta hans om Ronny och hans 
syskon var bristfällig och de flyttade ofta. Ronny har sedan tidigare haft kontakt med 
vuxenpsykiatrin.  
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Intervjuare: Är det självmedicinering han har ägnat sig åt? 
Soc. sekr. 2: Ja det kan man ju nästan misstänka att det har varit det. Eh/att han inte 
mått bra Ronny utifrån kanske egen hälsa men också utefter det han har vuxit upp med 
så då och sån miljö också… vuxit upp i/i en miljö där det har förekommer droger och 
alkohol och så. 

 
Socialsekreteraren menar att Ronny har haft det problematiskt med sitt beteende, såväl mot 
andra människor som mot sig själv, och att han har verkat vilsen inför hur man interagerar 
med andra. Idag lever Ronny ett ordningsamt liv med sambo och son. Han har ett stort 
nätverk med yngre personer som alla är engagerade inom ”Hela Människan”. Ronny har även 
kontakt med ett behandlingshem han tidigare varit inskriven på – och enligt socialsekreteraren 
utgör den kontakten ett familjärt stöd för honom. I dag är han, till skillnad från uppväxten och 
de tidigare vuxna åren, omgärdad med sunda vuxna personer. 

Nils, född -50, upplevde en svårighet med att vända sig till missbruksenheten då han i sin 
tidigare position som arbetsledare hade varit den som kom till socialtjänsten med sina 
anställda. Socialsekreteraren uppger att han var en mycket verbal man som kunde beskriva sin 
situation ordagrant, hon menar att det märktes att han var en van ledare.  Nils har tidigare varit 
gift, men äktenskapet tog slut pga. hans alkoholmissbruk. Då barnen var små var Nils mycket 
aktiv och stöttande gentemot dem. Han lever ett ”vanligt svenssonliv” med en umgängeskrets 
där samtliga är yrkesarbetande. 

Soc. sekr. 2: Alltså det kan säkert finnas att det/dom eh/överkonsumerar om man säger 
så många av dom här utan att dom tänker på att dom gör det. Att det har blivit en sån 
vana. Men men/det finns nog både och men… men som ändå är socialt eh/accepterade 
i samhället men som dricker mer än normalt då. 

I dag är Nils inte längre aktuell på missbruksenheten. Socialsekreteraren uppger vidare att han 
är en person med mycket egna resurser vilket innebär att han har möjlighet att klara sig utan 
hjälp och stöttning från dem.  

Per, född -63, är ensamstående och har ett långvarit alkoholmissbruk. Per är uppväxt i en 
familjesituation där det har förekommit både missbruk samt psykisk ohälsa. Han lever, enligt 
socialsekreteraren, ett hårt och ensamt liv. Han har inga nära vänner och har en begränsad 
kontakt med sin familj. De personer som Per umgås med är de som befinner sig i samma 
situation som honom själv. Pga. sitt alkoholmissbruk har Per varit aktuell på 
missbruksenheten i tjugo år, och många försök från både hans och socialtjänstens sida har 
gjorts för att Per ska bli kvitt sitt missbruk. Socialsekreteraren uppger att Per i dagsläget 
verkligen har chanserat och befinner sig långt ifrån ett nyktert liv. 

Soc. sekr. 2: Det måste ju till då att han/att han verkligen själv hittar någon mening 
med det. Att han vill själv. För det har gjorts. Han har gjort mängder med försök, 
beviljats olika typer av insatser och stöd till honom som gör att det funkar under vissa 
perioder. Men man ska ju inte… det är klart att nån gång kanske det kommer rätt 
tillfälle/när man/när man lyckas liksom och att han tycker att det passar hans liv. Men 
som det/som det ser ut just nu så/så tror jag att han har svårt att se sig själv i 
någonting/en annan situation. 

Kent är pensionär sedan två år tillbaka och frånskild. Under sina arbetsföra år arbetade han 
inom verkstadsindustrin. Hans uppväxt beskrivs som god då inget känt finns att tillägga. Kent 
har varit gift och har tre barn som han var mycket engagerad i då de var yngre. Han beskrivs 
som en fin och social man, men att han har ett dåligt psykiskt mående. Hans vänkrets består 
av en kontaktperson beviljad jämlikt SoL, samt av personer från Länkarnas verksamhet.  
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Peter, född -45, är pensionär sedan 2008 och är sedan 90-talet frånskild. I och med 
skilsmässan eskalerade hans alkoholkonsumtion snabbt och han blev kort därefter 
aktualiserad på missbruksenheten. Han lider av ett dåligt psykiskt mående och gjorde under 
2008 ett allvarligt suicidförsök. Detta skedde en kort tid efter att Peter blev uppsagt från sitt 
arbete pga. att verksamheten hade ekonomiska problem. Peter har en son och en mor som han, 
enligt socialsekreteraren, har god kontakt med då han är nykter. Då Peter periodvis 
missbrukar, sker detta ofta inne i samhället tillsammans med andra män med liknande 
problematik. 

Fredrik, född -70, kommer från en familj där pappan har varit frånvarande pga. sitt yrke som 
sjöman. När pappan var hemma uppträdde han många gånger berusat och burdust. Hans 
mamma beskrivs som mycket medberoende. Fredrik har själv varit sambo med en kvinna, och 
med henne har han två döttrar. Beträffande kontakten med döttrarna, är denna knapp. Därför 
har inte Fredrik förmågan att prestera och upprätthålla sin roll som pappa. Fredriks vänkrets 
består till största delen av missbrukande ytliga bekanta men han har även ett par 
barndomsvänner kvar som lever fungerande liv. Han har även en bra kontakt med sin mor. 
Fredrik har under sina aktiva drogperioder begått drogrelaterade brott och blev för detta dömd 
till skyddstillsyn med övervakare. Då han aktivt missbrukar, i synnerlighet hasch och 
amfetamin, sker detta tvångsmässigt och i en stor mängd. 

Soc. sekr. 3: Så att han blir ju, han blir ju att må så jävla dåligt så att han, han… det är 
fullt ös i några dagar och sen sitter han bara och grinar och blir jätteliten och vill ha 
hjälp… 

Fredrik är i dag ensamstående och har bott i ett stödboende som nu är nedlagt. Pga. att han 
lider av en omfattande psykisk problematik med ADHD, schizoid personlighetsstörning och 
tvångsmässig personlighetsstörning, är de inkopplade myndigheterna; socialtjänsten, 
psykiatrin och socialpsykiatrin, tveksamma till att Fredrik kommer att klara ett eget boende 
och vill därför att han skall få en boendestödjare via psykiatrin. Trots hans komplexa 
problembild, så tror socialsekreteraren att Fredrik har en bra chans att få en fungerande vardag 
fri från missbruk bara han får rätt stöd.  

Jörgen, född -71, kommer som tidigare redovisats, från en familj där pappan var präst. I dag 
är Jörgen ensamstående och träffar endast sina barn sporadiskt eftersom han sällan är nykter. 
Jörgen har få vänner och de han har är oftast s.k. ”a-lagare”. Socialsekreteraren säger också att 
Jörgen är en känd alkoholist som ”alla vet vem det är”. Pga. det faktum att Jörgen är 
adopterad från ett annat land, avviker även hans utseende från majoritetens. Eftersom 
alkoholmissbruket gjort att Jörgens fysiska skick är så pass dåligt samtidigt som han förvärvat 
en ännu outredd hjärnskada, hyser socialsekreteraren inga stora förhoppningar om att Jörgens 
situation kommer att förbättras. 

Rolf, -63, kommer från en fungerande familj där han fortfarande har kontakt med sin mor och 
några av sina syskon. Rolf alkoholdebuterade vid 11-12 års ålder och har sedan dess förvärvat 
ett umgänge av missbrukade vänner som är välkända som missbrukare på orten. Han lever i 
dag periodvis nykter och är ensamstående.  

Soc. sekr. 3: Han är ensamstående… han är livrädd för kvinnor… Och han har, alltså 
hans självförtroende det finns inte… och när man talar om alltså, han har ju verkligen 
positiva egenskaper, han är ju så otroligt trevlig så väl… och så kommer man vet du 
och han drar ut stolen för en när man ska sätta sig ner och ta en kaffe och sådär… så är 
han… […] Och utan att det är fjantigt, utan han är sån… och när man säger att du är, 
när man påpekar dom här bra sidorna då blir han jättegenerad och börjar så här, ja 
börjar prata om någonting annat… han klarar inte av att höra, han har jättedåligt 
självförtroende… 



�

29 
�

Socialsekreteraren tror att det finns en god möjlighet för Rolf att komma ifrån sitt missbruk 
och ordna upp sitt liv då han har ett fungerande nätverk omkring sig, bestående av familj och 
arbetskamrater. Men det handlar om att Rolf själv måste bestämma sig för och motivera sig 
till att vilja bli nykter.  

5.1.4 Klienternas missbruksmönster 

För att få reda på klienternas missbruksmönster har vi frågat våra respondenter när och hur 
klienten blev aktualiserad inom missbruksenheten, vid vilken ålder klienten inträdde i 
missbruket samt vad och hur klienten missbrukar. Vi har även valt att fråga vilka insatser 
jämlikt SoL som klienten har haft. 

Mattias, född -72, arbetade som barnskötare på en förskola då hans missbruk uppdagades och 
slutade därmed sin tjänst. Under 1997 blev Mattias för första gången aktualiserad på 
missbruksenheten pga. sitt blandmissbruk av huvudsakligen hasch och amfetamin. Därefter 
har han haft ett antal placeringar, samtliga jämlikt SoL, där han bl.a. varit på ett och samma 
behandlingshem under ett flertal år.  

Göran, född -59 och som kommer från en ”finare familj” i Stockholm, är den av alla klienter i 
kommunen som har haft flest LVM och placeringar jämlikt SoL. Göran har ett missbruk som 
endast rör sig om alkohol men med mycket omfattande problematik. Han alkoholdebuterade 
då han var 16 år och hans beroende infann sig mycket fort. Vid 29 års ålder var Göran för 
första gången inlagd för avgiftning. Enligt socialsekreterarens dokument blev han avgiftad 43 
gånger mellan åren 1995 och 2005.  

Soc. sekr. 1: Så att… det blir längre perioder mellan avgiftningarna va men när han 
bestämmer sig för att dricka då dricker han ända tills det finns behov av avgiftning… 
alltså han slutar inte på vägen. 
 

Görans missbruk ter sig på ett tvångsmässigt sätt då han dricker för att få ångestreducering för 
sitt dåliga psykiska mående. Missbruket sker i allra största utsträckning i ensamhet. 

Roger, född 1959, blev aktualiserad 2006 vid missbruksenheten genom sin arbetsgivare. Han 
var under en kort tid aktuell inom socialtjänsten och blev beviljad insats i form av boende på 
kommunens behandlingshem och fick även genomgå det interna öppenvårdsprogrammet. 
Rogers missbruk började för sju år sedan då han genomgick en skilsmässa och fick ett 
försämrat mående. Trots att alkoholmissbruket accelererade, skötte Roger sitt arbete och 
drack under helger eller under eftermiddagar efter arbetsdagen, något som skedde i ensamhet. 
Då arbetsgivaren uppdagade missbruket kontaktades socialtjänsten, och efter genomförd 
behandling återgick Roger till arbetet och har idag inte längre något behov av stödinsatser via 
missbruksenheten. 

Hans, född -57, var aktuell på missbruksenheten från 1990-talet pga. sitt destruktiva alkohol- 
och tablettmissbruk. Han blev beviljad ett antal insatser varav ett par 
behandlingshemsplaceringar. Men då han hade en högskoleexamen som ambulansförare, gick 
den primära behandlingsplanen ut på att rehabilitera honom tillbaka till arbetslivet. Hans var 
känd i kommunen som någon som tappade kontrollen då han missbrukade bensodiazepiner 
blandat med alkohol. Under det senaste året levde Hans ett ordnat liv i en annan kommun. 
Hans omkom 2008 i en olycka som tros vara drogrelaterad. 

Ronny, -73, har varit aktuell inom socialtjänsten under merparten av sitt liv, men blev som 
vuxen aktualiserad 2005 då han blev dömd till kontraktsvård för misshandel av sin före detta 
flickvän. Hans missbruk har berört alkohol och narkotika och för detta genomgick han en 
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behandling bekostad av frivården. Angående Ronnys missbruksmönster är det insamlade 
materialet knappt då socialsekreteraren inte själv utredde Ronnys situation. Idag har Ronny 
ingen kontakt med missbruksenheten. Han lever nu ett ordnat liv, har socialpraktik via 
socialtjänstens vuxenenhet och är även engagerad i ”Hela Människan”. 

Beträffande Nils, född 1950, gjorde han en egen framställan till missbruksenheten i januari 
2006 då han ansåg att han hade tappat kontrollen över sin alkoholkonsumtion. Nils hade ett 
dåligt psykiskt mående, och hans alkoholmissbruk relaterat till sitt yrke som taxichaufför 
utsatte honom för en pressad situation. Då han arbetade var han tvungen att planera sitt 
drickande så att han skulle kunna klara av att köra sina pass. Men då arbetspassen vara långa 
kunde det innebära att han var tvungen att ”dricka ikapp” när han kom hem. Få personer 
kände till hans problematik, vilket även det bidrog till att utsätta honom för stress. 
Socialsekreteraren beskriver det som att alkoholen kontrollerade hans liv. Hans 
alkoholmissbruk pågick under ett flertal år vilket resulterade i att hans fru lämnade honom. 
Vid skilsmässan eskalerade hans missbruk ytterligare. Nils valde att försöka ordna sin 
situation på egen hand och enligt socialsekreteraren har han egna goda resurser vilket skulle 
kunna göra det möjligt för honom att klara det. 

Per, född 1963, har varit aktuell på missbruksenheten mellan 15 och 20 år pga. sitt 
alkoholmissbruk. Han har haft ett flertal behandlingshemsplaceringar och har även varit på 
avgiftning. Per har även varit aktuell för LVM, men har vid dessa tillfällen insett allvaret i sin 
situation vilket inneburit att han frivilligt placerats på behandlingshem under långa perioder. 
Alkoholmissbruket är mycket omfattande och har tärt hårt på Per. Han dricker dagligen och 
man ser honom ofta ute i samhället tillsammans med andra missbrukare. Enligt 
socialsekreteraren är han i dag totalt utslagen och i stort behov av att återigen få komma till ett 
behandlingshem. Enligt socialsekreterarens behöver Per hitta någon mening med att bli 
nykter, men hon tror att han har svårt att se sig själv i en annan situation än den han har idag. 

Kent, -50, levde ett ordnat liv framtill att han och hans fru skilde sig. Efter skilsmässan 
eskalerade alkoholkonsumtionen snabbt vilket förde med sig stora negativa konsekvenser. 
Han fick inte längre arbetet att fungera vilket ledde till att han blev arbetslös. Kent blev dömd 
för rattfylla och fick för detta en fotboja. Hans alkoholmissbruk ledde till en oförmåga att 
ordna praktiska bestyr, vilket i sin tur kom att betyda att han inte längre kunde sköta sina 
kontakter med arbetsförmedlingen, han betalade inte sina räkningar, elen stängdes av och han 
hade ingen mat hemma. Kent levde isolerat och missbrukade alkohol i sin ensamhet. Vid den 
tiden då missbruksenheten fick kontakt med Kent, hösten 2004, var har i dåligt skick och 
väldigt förvirrad. Han blev beviljad vistelse på kommunens behandlingshem där han stannade 
under ett år. Kent har även fått fysiska men av sitt missbruk i form av alkoholdemens. I 
dagsläget är Kent nykter och lever under relativt ordnade förhållanden. Han är också aktiv 
inom Länkarnas verksamhet och har en kontaktperson beviljad som stöttar honom i hans 
situation. 

Peter är pensionär och född 1945. Första gången han aktualiserades var 1995 efter en 
avgiftningsvistelse. Behovet av avgiftningen inträffade fyra månader efter att han hade skilt 
sig från sin fru. Dessförinnan, då han var gift, begränsade sig Peters alkoholkonsumtion till 
helger. Efter skilsmässan började Peter må psykiskt dåligt och självmedicinerade med 
alkohol. Peter blev åter aktualiserad på missbruksenheten år 2008, strax efter att han hade 
blivit uppsagd från sitt arbete pga. verksamhetens ekonomiska problem. Under hans aktiva 
dryckesperioder har han druckit sex till sju 75 centiliters starkspritflaskor och 20 öl i veckan. 
Under dessa perioder umgås han ofta med andra personer med samma problematik som 
honom själv. I socialsekreterarens tycke är Peter inte tillsynes märkt av sitt missbruk då han är 
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mycket noga med sitt yttre. Peter har varit beviljad placering på kommunens behandlingshem 
två gånger mellan åren 1995 och 2008. 

Fredrik är född 1970 och har under ett och ett halvt års tid bott på kommunens stödboende för 
missbrukare. Han blev aktuell på missbruksenheten 2006 via en flickvän som även hon var 
klient. Fredrik skrevs in på kommunens behandlingshem och har varit inskriven ett par gånger 
sedan dess. Under hans senaste vistelse på behandlingshemmet rökte han hasch inne i 
rökrummet vilket resulterade i att han omedelbart skrevs ut. Fredriks huvuddrog är hasch men 
det innefattar även annat. Han började med cannabis och alkohol då han var 17 år, började 
använda opiater vid 19 års ålder, och amfetamin då han var 28 år.  

Soc. sekr. 3: Och sen är det ju, alltså han är ju, han super… han, han tar tabletter och 
han tar amfetamin… och han, alltså hans drogtester, han säger att han har, ja jag har 
blivit positiv på amfetamin och så är han positiv på extacy… och han vet inte vad han 
stoppar i sig… 

Fredrik lider av ADHD, schizoid personlighetsstörning och tvångsmässig 
personlighetsstörning, och är enligt socialsekreteraren i stort behov av att få stöd från både 
psykiatri och socialtjänst för att klara ett nyktert och drogfritt liv. 

Jörgen, född 1971, har ett omfattande alkoholmissbruk. Han har varit oavbrutet aktuell på 
missbruksenheten sedan 1996 – samma dag som han flyttade till kommunen. Jörgen har varit 
inskriven på kommunens behandlingshem ett antal gånger och även varit externt placerad. 
Samtliga behandlingshemsplaceringar har avslutats pga. att Jörgen har återfallit i sitt 
missbruk. Jörgen är i mycket dåligt fysiskt skick vilket har lett till att hans senaste två 
placeringar har skett med hot om LVM om han inte själv frivilligt går med på vård. Han har 
även haft insatser jämlikt SoL i form av råd och stöd vid ett flertal tillfällen. Jörgens 
alkoholkonsumtion består enbart av folköl och oftast dricker han tillsammans med andra 
missbrukare inne i centrum. Trots att Jörgen endast är 38 år har han redan fått ordentliga 
konsekvenser av sitt missbruk. 

Rolf är född -64 och blev aktualiserad på missbruksenheten för första gången i början av 
1990-talet då ett av hans syskon gjorde en anmälan. Hans alkoholdebut skedde tidigt då han 
endast var 11-12 år. Rolfs missbruksmönster ter sig som sådant att han kan vara nykter under 
långa perioder för att därefter dricka oavbrutet tillsammans med sina vänner i en 
grannkommun. Enligt socialsekreteraren har Rolf ett starkt alkoholberoende. Under 2006 var 
han återigen aktuell på missbruksenheten då han blev beviljad några månaders vistelse på 
kommunens behandlingshem.  

5.2 Analys av intervjuerna med socialsekreterarna 

5.2.1 Klienternas sociala situation i förhållande till Bourdieus klassteori 

Utefter det slumpmässiga urvalet av missbruksenhetens manliga klienter framkommer två 
olika mönster i klientelet. Dels är det personer med missbruk i familjen och som i dag livnär 
sig på socialtjänstens försörjningsstöd, dels är det klienter som aktualiserades inom 
missbruksenheten för första gången strax efter genomförd skilsmässa och som varken haft 
missbruk i uppväxten eller eget missbruk i vuxen ålder.  

Sex personer uppges ha haft missbruk i familjen. Av dessa sex personer; Mattias, Hans, 
Ronny, Per, Fredrik och Jörgen, står samtliga i dag utanför arbetsmarknaden. Enligt 
socialsekreterarnas bedömningar av Mattias, Ronny, Per och Fredrik, kom samtliga av dessa 
från hem med traditionella arbetaryrken. Jörgen benämns komma från övre medelklassen då 
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hans far är utbildad och verksam som präst. Hans är den som utgör ett undantag i hänsyn till 
den nuvarande försörjningen, då han, innan hans bortgång under hösten 2008, uppbar sin 
försörjning genom pension. Hans är även den enda av samtliga klienter i urvalet som har en 
universitetsexamen. Han var yrkesverksam som ambulansförare tills missbruket gjorde det 
ohållbart att fortsätta, därefter hade han rehabiliteringsinsatser i form av arbetsträning. Då vi 
har bristfälliga uppgifter angående Hans föräldrars utbildningsnivå samt yrkestitlar, är det 
svårt för oss att nämna något om han fortsatte samma bana som sina föräldrar, eller om Hans 
genomgick en förflyttning i det som Bourdieu benämner det sociala rummet. Gemensamt är 
dock att samtliga av dessa män har upplevt missbruk under uppväxten. Ett missbruk fyller, 
enligt Johansson och Wirbing, ett handlingssystem som fungerar individuellt för alla dem 
med missbruksproblematik.63 I Bourdieus mening bör inte barnens eftertagande av 
föräldrarnas missbruk vara konstigt, utan detta borde snarare ske logiskt med tanke på att det 
bör finnas i avkommans habitus att se missbruk som ett handlingssätt. Man agerar utefter de 
förhållanden man själv levt under i sitt tidigare liv.64 Då vårt förflutna har format oss till dem 
vi blir, kan man således anta att Mattias, Hans, Ronny, Per, Fredrik och Jörgen alla bär på 
habitus där missbruket alltid aktivt men omedvetet funnits med i det dagliga handlat och även 
blivit en del av beteendet. 65  

Vi vet att Jörgen kommer från en familj där fadern besitter ett högre prästmannaskap och 
därför kan man inte hävda att Jörgen kommer ifrån en arbetarfamilj. I Hans fall vet vi inte mer 
än att han har vuxit upp under trassliga förhållanden där sexuellt utnyttjande och missbruk har 
förekommit. Däremot vet vi, enligt socialsekreterarnas utsagor, att Mattias, Hans, Ronny, Per 
och Fredrik, har vuxit upp i dysfunktionella hem där familjerna har varit låginkomsttagare. 
Enligt Bourdieu är det ”ett knippe” av klassmedlemmarna som kommer att fortsätta i samma 
bana som den de är uppväxt i. Bourdieu menar att människan rör sig mot en viss position där 
man ser sig i en roll som nästan verkar förutbestämd och som man redan är anpassad till.66 
Bourdieu menar även att den enskilde personen begränsar sina förutsättningar att avancera till 
andra nivåer i det sociala rummet än däri man är uppvuxen och präglad. I Mattias, Pers och 
Fredriks fall skulle detta kunna stämma. De behöver inte se sin situation som misslyckad eller 
att chanserna till ett annat liv förblev outnyttjade då andra livsmöjligheter kanske framstod 
som orealistiska. Man anpassar sina målsättningar till de chanser man upplever sig ha.67 
Ronny utgör här undantaget då han i dag lever nykter och drogfri men är fortfarande beroende 
av socialtjänstens insatser i form av socialpraktik. 

I Jörgens fall har den föranledda klasstillhörigheten raserat. Jörgen, vars far är utbildad präst, 
har själv inte genomgått gymnasiet och han har aldrig haft ett arbete. Han har under hela sitt 
liv uppburit försörjningsstöd och har under tolv år varit klient på socialtjänsten i kommunen. 
Viktigt att poängtera är att Jörgen adopterades till Sverige då han var några år gammal. Enligt 
socialsekreteraren, som känner Jörgen väl, är hans situation en gåta. Hon ställer sig frågan 
”[...] vad har han varit med om innan? Och alltså, vad står saker och ting för? Det vet han ju 
inte själv [...]”. Hon beskriver Jörgen som någon som i dag verkligen befinner sig på 
samhället lägsta nivå. För att återigen knyta an till Bourdieu skulle man kunna anta att Jörgens 
habitus även innefattar det han var med om de första åren av sitt liv innan han kom till 
Sverige, dvs. sannolikt har hans habitus även präglats av hans första levnadsår. 68 Jörgens 
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habitus från fosterlandet bör alltså finnas lagrat i kroppen utöver de villkor han levde under.69 
Enligt Bourdieu skulle man kunna förklara Jörgens nedåtgående klassriktning pga. hans brist 
på kapital. Jörgen har inget ekonomiskt kapital, inte heller något kulturellt kapital då han 
saknar utbildning och fritidsintressen, det sociala kapitalet är mycket bristfälligt då han inte 
längre är välkommen till sin familj. Inte heller verkar han ha några kontakter, förutom 
socialtjänsten, som kan få honom ur sin beroendeposition. Han har med andra ord utvecklat 
en egen individuell bana som ter sig negativt.70 Det bör även tilläggas att Jörgen tillhör de sex 
klientfall som har vuxit upp med missbruk i familjen, också detta bör speglas i hans habitus. 

Därefter finns fyra fall där missbruket uppkom eller accelererade då klienterna genomgick 
skilsmässa – Roger, Nils, Kent och Peter vände sig alla till missbruksenheten då de förlorat 
kontrollen över sin alkoholkonsumtion efter separationen med sina respektive fruar. Samtliga 
av dessa fick under skilsmässoperioden sin försörjning via förvärvsarbete. I dag är både Kent 
och Peter pensionerade. Roger, Kent och Peter uppges vara uppväxta under gynnsamma 
förhållanden, detsamma gäller för Göran och Rolf. Samtliga har eller har haft förvärvsarbete. 
Här utgör dock Göran det enda undantaget då han uppbär sjukbidrag pga. sin psykiska 
diagnos. I och med att Roger, Nils, Kent och Peter var samhällsetablerade med arbetaryrken, 
hade familj och levde under ordnade förhållanden tills skilsmässa ägde rum, kan man tolka 
detta som att det sena inträdet i missbruk skedde pga. att de hade fler alternativa vägar i 
hänseende till Bourdieus ”fält av möjligheter”. Alla är uppfostrade under goda sociala 
förhållanden och samtliga har fortfarande friska nätverk runt sig. Då Rolf och Göran uppges 
ha utvecklat sitt missbruk i tidigare stadium än Roger, Kent och Peter, skulle man kunna anta 
att de sistnämndas familjer utgjorde ett starkt fält där missbruk inte var nödvändigt. Deras 
sociala kapital tedde sig rikt och man skulle kunna tro att då delar av det sociala kapitalet 
minskade för Roger, Kent och Peter, skedde en förändring i det sociala rummet.71  

Både Göran och Rolf uppges komma från goda uppväxtförhållanden där inget känt missbruk 
eller andra dysfunktionella aspekter är kända. I dessa två fall skulle man kunna hävda att 
deras individuella banor, precis som i Jörgens fall, har utvecklats negativt. Göran psykiska 
diagnos innefattande ångest- och tvångsproblematik, bör ha påverkat samtliga kapital som 
sedan har lett till att han har rört sig nedåtgående i det sociala rummet. I och med diagnosen 
har han svårt att upprätthålla ett socialt kapital då han till stora delar spenderar sin vardag i 
ensamhet. Han saknar vidareutbildning och är inte arbetsför pga. sin psykiska ohälsa. Här kan 
man med andra ord se hur Görans individuella händelser har resulterat i en nedåtmobilisering 
i det sociala rummet.72 Detta kan som vi ser det även stämma in i Rolfs fall. Med tanke på att 
socialsekreteraren berättar att Rolf alkoholdebuterade i en ålder av 11-12 år samt att han 
därefter byggde upp ett nätverk med missbrukande vänner, skulle detta kunna ha påverkat 
hans sociala kapital negativt. Rolfs vänner är kända som missbrukare i orten vilket skulle 
kunna ses som något ogynnsamt för Rolf. Det sociala kapitalet avser en persons relationer 
med exempelvis vänner som anses gynna eller missgynna den individuella personens 
situation, i det här fallet Rolfs.73  

Beträffande Nils uppväxtförhållande finns ingen kännedom. Nils är en av de fyra män som 
blev aktualiserade pga. alkoholmissbruk efter en skilsmässa. I samband med skilsmässan hade 
han ett tungt arbete som arbetsledare och då blev alkoholen en tröst i ensamheten. Därefter 
bytte Nils yrkesbana och blev taxichaufför. Då Nils skulle vända sig till socialtjänsten för en 
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framställan jämlikt SoL gjorde han detta med motstånd, eftersom han tidigare har varit i 
positionen att göra anmälan angående anställdas missbruksproblematik. Precis som i Rogers, 
Kents och Peters fall, skulle man kunna misstänka att det sociala kapitalets reducering i 
samband med skilsmässan gjorde att alkoholintaget ökade. Även hans position i det sociala 
rummet började röra sig i och med det minskade sociala kapitalet.74 Enligt socialsekreteraren 
är Nils en mycket verbal man där det märks att han har en van roll som ledare. Men då vi inte 
har någon kännedom angående Nils uppväxtförhållanden och hans föräldrars sysselsättning, 
kan vi inte analysera om han har gjort en förändring i sin klasstillhörighet. Däremot kan vi 
med bakgrund av Bourdieus teori anta att Nils har ett brett kulturellt kapital då han kan 
formulera sig väl75 samt har en god ekonomi. Han är även en av få i urvalet med materiella 
egendomar såsom bil och villa.76  

Genom majoriteten av våra tolv slumpmässigt utvalda fall, kan vi varken bekräfta eller 
dementera ”Socialdepartementets kommittédirektiv” – dvs. att det är den tämligen lilla och 
oetablerade gruppen människor med sociala och psykiska svårigheter i Sverige som i dag 
vänder sig till socialtjänsten och som ständigt återkommer77. I de klientfall vi undersökt, har 
nästan hälften varit samhällsetablerade genom förvärvsarbete och fast inkomst. Däremot kan 
vi bekräfta att de allra flesta har haft ett flertal insatser vid olika tidsperioder på 
missbruksenheten. Endast två klienter, Roger och Nils, har vänt sig till missbruksenheten för 
hjälp och stöd vid ett enda tillfälle. Resterande tio har haft en eller flera insatser under årens 
lopp och då framförallt Mattias, Hans, Ronny, Per, Fredrik och Jörgen som växt upp med 
missbruk. Även Rolf, Kent och Peter har haft fler insatser än en, dock är Kent i dag nykter 
men uppbär insats i form av kontaktperson men i mindre utsträckning än de andra. Göran är 
den som, enligt socialsekreterare 1, har haft flest insatser i kommunen. Här bör man även 
hålla i åtanke att han bekräftar kommittédirektivets uppgift om socialtjänstens 
missbruksklientel då han lider av en omfattande psykisk problematik. 

Sammanfattning 

Ur det slumpmässiga klienturvalet av de tolv manliga klienterna framkommer två tydliga och 
olikartade mönster hos klientelet. Sex män uppges ha haft missbruk i familjen under 
uppväxten och uppbär idag sin försörjning via de sociala skyddsnäten som finns i Sverige. För 
fyra klienter eskalerade eller utvecklades missbruket i samband med skilsmässor, och 
samtliga av dessa fick, i sin första kontakt med socialtjänsten, försörjning genom 
förvärvsarbete. 

Genom att analysera urvalet i förhållande till Bourdieu skulle man kunna anta att barnens 
eftertagande av föräldrarnas missbruk sker på ett logiskt sätt, då missbruket bör finnas i 
avkommans habitus. Barnen ser missbruket som ett handlingssätt då föräldrarnas missbruk 
har varit en synlig och tydlig funktion i klienternas uppväxt. Då våra tidigare upplevelser 
formar oss till dem vi blir, kan man således anta att dessa sex klienter alla bär på habitus där 
missbruket alltid varit omedvetet aktivt i det dagliga handlandet och även i den enskildes 
beteende.  

Därefter är det fyra klienter som blivit aktuella på missbruksenheten efter genomförd 
skilsmässa. Samtliga var samhällsetablerade på så sätt att de hade arbetaryrken och familjer 
samt levde under ordnade förhållanden framtill att skilsmässan ägde rum. Då missbruket 
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accelererade eller uppkom sent i deras liv, kan man utifrån Bourdieu tolka detta som att de 
tidigare hade haft fler alternativa vägar i ”fältet av möjligheter”. Tre av klienterna har inte 
upplevt missbruk i uppväxten, varav den fjärdes uppväxt för socialsekreteraren är okänd. 
Därtill finns två män som även dessa växt upp under goda förhållanden, Göran och Rolf. I 
dessa två fall kan man hävda att deras individuella banor har artat sig på ett icke gynnsamt 
sätt. Göran lider av en ångest- och tvångsproblematik som bör ha påverkat samtliga kapital 
och följaktligen fört honom nedåt i det sociala rummet. Den psykiska diagnosen gör det 
således svårt för honom att utveckla Bourdieus samtliga kapital. I Rolfs fall 
alkoholdebuterade han vid en ålder av 11-12 år och utvecklade därefter ett nätverk av 
missbrukande vänner. Detta bör utefter Bourdieus teori ha påverkat hans sociala kapital 
negativt vilket kan ha missgynnat hans individuella bana i ”fältet av möjligheter”. 

5.2.2 Klienternas missbruksmönster 

Samtliga klienter i vår urvalsgrupp har levt med en omfattande, daglig eller intensiv, 
missbruksproblematik under längre eller kortare perioder. Alla har vid kontakten med 
missbruksenheten redan utvecklat ett missbruk, och ingen uppges ha en alkoholkonsumtion 
som endast är ett riskbruk. Tio av de tolv klienterna i urvalsgruppen har vid minst två 
tillfällen varit aktuella på missbruksenheten, och alla har haft fler insatser än en. I enighet med 
de fakta som framkommer i ”Socialdepartementets kommittédirektiv”, skulle dessa klienter 
kunna utgöra den tämligen lilla men återkommande grupp med ett omfattande missbruk som 
är de som i första hand vänder sig till socialtjänsten.78 Kanske är det så att personer med 
begynnande missbruk, som än så länge befinner sig i ett riskbruk, söker hjälp hos någon 
annan instans än hos socialtjänsten.79 Enbart två män, Roger och Nils, har varit i kontakt med 
missbruksenheten endast en gång. 

Av de sammanlagt tolv klienter som har redovisats i denna uppsats, är fyra 
narkotikamissbrukare och åtta alkoholmissbrukare. De fyra narkotikamissbrukarna; Mattias, 
Hans, Ronny och Fredrik, har samtliga växt upp i familjer där missbruk och andra 
dysfunktionella omständigheter har förekommit. Odd Lindberg beskriver hur de 
”marginaliserade” narkotikamissbrukarna ofta söker sin tillflyktsort till droger pga. de 
ogynnsamma relationer de haft under uppväxten samt att man tidigt känt en form av 
utanförskap. Det har redovisats att Mattias och Fredrik har en umgängeskrets bestående av 
personer med liknade problem som dem själva. Detsamma gällde även för Hans då han 
fortfarande missbrukade. Enligt Lindberg kan dessa vänner minska känslorna av utanförskap 
och de ”marginaliserade” kan accepteras för dem de är, vilket de tidigare inte känt att de har 
gjort.80 Men då vi inte vet något om Ronnys bekantskapskrets under hans aktiva missbrukarår, 
är det svårt att veta om Lindbergs teori skulle kunna stämma in även där.  

Dessa fyra ovan nämnda män samt Per och Jörgen, har alla växt upp i hem där missbruk 
förekommit. I Larsson och Stafströms teori angående Bourdieus klassteori i förhållande till 
missbruk, resonerar de att det är reproduktionsmekanismer som gör att vissa familjer och 
gruppers alkoholmönster överförs till nästa generation. Dryckesmönstren kan ses som 
kulturella koder som styr både smaken och alkoholpreferenser. De menar att gruppens 
medlemmar har intresse av att överföra gruppens koder till nästkommande generation.81 På 
detta sätt skulle man kunna förklara varför dessa sex klienter har följt sina föräldrars spår 
beträffande missbruk. 
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De allra flesta har, på ett eller annat sätt, åsamkat sig konsekvenser pga. sitt missbruk. Två av 
dessa, Jörgen och Kent, har förvärvat fysiska problem och en, Hans, har troligen omkommit 
av drogrelaterade orsaker. Jörgen och Kent har båda ådragit sig förmodade hjärnskador som 
resultat av omfattande alkoholmissbruk. Jörgen har under hela sitt liv stått utanför 
arbetsmarknaden, medan Kent har förvärvsarbetat till den dagen då missbruket tog överhand. 
Hans, med sin högskoleutbildning från sjuksköterskeprogrammet, arbetade som 
ambulanschaufför. Men då missbruket blev mer omfattande blev situationen ohållbar. Han 
blev under en period hemlös och efter detta har han varit arbetslös. Enligt Larsson och 
Stafström så riskerar de med arbetaryrken och de arbetslösa att råka mer illa ut pga. sitt 
missbruk, både fysiskt och socialt, jämfört med de mer väletablerade i samhället. Sett ur ett 
socialt perspektiv blir konsekvenserna av missbruket hårdare då dessa vistas i svagare 
skyddsnät.82 För Jörgen och Kent, som har respektive har haft, ett omfattande och 
koncentrerat missbruk, har detta resulterat i fysiska men även sociala skador. Även Hans bör 
inräknas i denna grupp då hans död skedde under märkliga förhållanden – troligtvis 
drogrelaterat. Enligt Larsson och Stafström riskerar missbrukare ur de lägre klasserna oftare 
att dö pga. missbruket. 

I Håkan Leifmans ”Socialklass och alkoholvanor” redovisas det att medlemmarna ur de lägre 
samhällsklasserna oftare missbrukar i det offentliga rummet och att de därtill oftare riskerade 
att bli stämplade som missbrukare.83 Enligt socialsekreterarna är Jörgen, Per, Hans och Rolf 
sådana personer som omgivningen vet vilka de är till följd av sitt ”offentliga” missbruk. 
Jörgen och Per står båda utanför samhället i dag, något som även Hans gjorde till den dag han 
beviljades pension, strax innan han omkom. Rolf utgör här undantaget då han är verksam 
inom ett stort nationellt företag. I samtliga av dessa fall verkar personernas chanser att bli 
nyktra små. Socialsekreterare 2 beskriver Pers möjligheter att leva ett nyktert liv som något 
som skulle kunna bli verklighet om rätt tidpunkt skulle komma, men hon säger även att hon 
tror att Per har svårt att se sig själv i en annan situation än den han befinner sig i idag. 
Socialsekreterare 3 bedömer Jörgens fall utefter en dyster prognos, och det med anledning av 
att alkoholmissbruket skadat både hans kropp och hjärna. Beträffande Rolf, som fortfarande 
är i fysiskt gott skick, verkar situationen annorlunda men beskrivs ändå med en viss 
tveksamhet. Socialsekreterare 3 uppger att det endast är Rolf själv som kan ändra sin situation 
och tillägger att utan arbetet tror hon inte att han skulle ha levt i dag. Dessa tre män och även 
Hans, som tillsynes verkar ha dött till följd av drogrelaterade omständigheter, beskrivs 
befinna sig i svåra situationer att bli fria från sina missbruk. I relation till Goffman skulle 
dessa fyra män kunna vara stigmatiserade som missbrukare av omgivningen då de bryter mot 
de rådande samhällsnormerna. Eftersom de under dagtid syns berusade i samhället stämplas 
deras beteende som avvikande och de tillskrivs en identitet som missbrukare.84 Lemert 
förklarar att då en person stämplas av samhället kan detta innebära att man så småningom 
anpassar sig till rollen som avvikande. På så sätt skulle dessa män kunna ha svårt att se sig i 
ett nyktert liv då de är stämplade till sin roll som missbrukare – både av samhället men även i 
bilden av sig själv.85 

Uppenbart är att missbruket fyller en handlingsfunktion för alla de tolv i urvalet. Beträffande 
Göran så dricker han för att få reducering från sin ångest- och tvångsproblematik, och i 
Rogers, Nils, Kents och Peters fall, verkar missbruket fylla en funktion för deras dåliga 
mående – något som utvecklade sig mer och mer efter skilsmässorna. I boken ”Riskbruk och 
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missbruk” poängteras det att orsaken till att man använder berusningsmedel är individuell, 
men att substansen fyller en viktig funktion för personen.86 Detta är något vi anser stämma bra 
in på de undersökta klienterna vid missbruksenheten.  

Sammanfattning 

Samtliga klienter i urvalsgruppen hade redan innan kontakten med missbruksenheten 
utvecklat ett dagligt eller intensivt missbruk. Tio av de tolv klienterna har varit aktuella för 
insatser vid minst två tillfällen. 

Av de tolv klienterna är fyra stycken narkotikamissbrukare, och samtliga av dessa har levt 
med missbruk under dysfunktionella omständigheter under uppväxten. Detta skulle – i 
förhållande till de tidigare redovisade teorierna – kunna vara en orsak till att dessa söker sin 
tillflyktort till droger. En annan anledning skulle kunna vara en känsla av utanförskap. Genom 
att umgås i kretsar där missbruk förekommer minskar känslorna av utanförskap och ökar 
möjligheterna att bli accepterad för den man är. Även Per och Jörgen, som är 
alkoholmissbrukare, har upplevt likartade förhållanden under barndomen.  Detta kan bero på 
att vissa familjer och grupper överför sina missbruksmönster likt reproduktionsmekanismer. 
Förtäringsmönstren kan således ses som kulturella koder vilka gruppens medlemmar har 
intresse av att överföra till nästa generation. 

De allra flesta i urvalsgruppen har åsamkat sig psykiska, fysiska eller sociala negativa följder 
pga. missbruket. I urvalsgruppen har främst Jörgen, Kent och Hans förvärvat grava skador 
vilket har utlöst oförmåga till arbete. Innan Hans bortgång hade missbruket lett till att hans 
arbetskapacitet blev icke-existerande. Enligt den tidigare forskning vi valt att använda oss av, 
löper arbetslösa samt de med arbetaryrken större risk att drabbas hårdare av missbruk. Samma 
forskning redovisar även att dessa individer, i högre grad, tenderar att dö till följd av 
missbruket. 

Fyra av männen är kända i staden som missbrukare. Tre av dessa står eller stod utanför 
arbetsmarknadens förfogande medan den fjärde är yrkesverksam. Enligt tidigare forskning 
vistas berusade personer ur lägre samhällsklasser oftare i det offentliga rummet, vilket medför 
att dessa i högre grad riskerar att bli stämplade av övriga samhällsmedborgare. Männen ifråga 
är i detta avseende stämplade som missbrukare av omgivningen då de bryter mot de rådande 
samhällsnormerna och kan därför ha anpassat sig till rollen som avvikande. På så sätt skulle 
dessa kunna ha svårt att se sig själv i ett nyktert liv pga. de tillskrivna identiteterna – skapade 
av både samhället och i bild av sig själva.  
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5.3 Resultat och analys av fallstudien 

I intervjun med alkohol- och drogterapeuten Lars Nyhlin, är vår avsikt att utifrån de 
övergripande frågeställningarna, söka svar på vad hans professionella erfarenheter är kring 
eventuella skillnader och/eller likheter i missbruksmönster mellan missbrukare med olika 
social situation. Dock är vårt huvudsakliga syfte med fallstudien att ta reda på vad terapeuten 
har att säga om stämpling, samt om hans erfarenheter är att den faktiska utsattheten och 
upplevelsen av stigmatisering är något som skiljer sig åt mellan missbrukare med olika 
klasstillhörigheter?  

5.3.1 Missbruksmönster 

För att ta reda på terapeutens erfarenheter av missbruksmönster, ställde vi frågor om hur 
missbruket sett ut hos de klienter och patienter han arbetat med, samt om han lagt märke till 
några distinkta skillnader eller gemensamma nämnare i missbruksmönster och substansbruk 
hos missbrukare med olika social status eller bakgrund. I början av intervjun ställde vi också 
en fråga om hur det kommer sig att vissa människor fastnar i missbruk. Syftet med denna 
frågeställning var att inledningsvis tydliggöra Nyhlins grundläggande syn på om missbruk är 
klassbetingat eller inte. På denna fråga svarade han:  

”Jag tror att det är en viss procent av befolkningen som är predisponerade… som har 
både ett genetiskt arv… och ett socialt arv […] eller endera utav det, eller både och… 
och det vet man ju idag ganska säkert att det är ungefär tio procent… av vad det gäller 
alkohol, är det tio procent av befolkningen som, som när man dricker utvecklar en 
negativ process” 

Genom frågeställningen; kan vem som helst kan bli alkohol- och narkotikamissbrukare, 
utmynnar sedan följande diskussion: 

”Lars: … Nej, jag tror inte det… nej jag tror att det är dom här tio procenten som 
utvecklar det här […] det är ju förnekelsens sjukdom det här…  
Intervjuare: … gäller samma sak för narkotika och bensodiazepiner också då… eller 
är det specifikt för alkohol? 
Lars: … ja dom tio procenten gäller då för alkoholen… dom som provar narkotika, 
dom är ju inte lika många… men sex, sju procent av dom som provar narkotika blir 
narkomaner […] så mellan sex och sju är den senaste siffran jag hörde på 
beroendecentrum i Stockholm… så det är bara en lite del av dom som provar som 
utvecklar något negativt […] där finns ju en missbrukarperson i varje människa, en 
liten… om vi rannsakar oss själva så håller vi ju på med nånting som vi kanske skäms 
för… eh, det gör dom flesta… dom kanske äter godis eller… att man har nåt fuffens 
för sig va när ingen ser det, som som man kan… ehh… kalla missbruk… det kan vara 
städmani eller också kan det vara arbete… så man går överstyr på nånting…” 

 

Utefter vad som framkommer i inledningen av intervjun, vill vi påstå att Nyhlin inte anser att 
missbruk, oavsett om det handlar om alkohol, narkotika, godis eller arbete, är klassbetingat. 
Visserligen hävdar han att det sociala arvet är något som predisponerar benägenheten av 
utveckla en missbruksproblematik. Men samtidigt framhävs det genetiska arvets betydelse 
samt att missbruk är en slags förnekelsens sjukdom. På så sätt tolkar vi det som att Nyhlins 
syn är att alla, oavsett klasstillhörighet, har ungefär lika stor risk att fastna i ett alkohol- och 
narkotikamissbruk. Vidare i intervjun och på vår inledande fråga om missbruksmönster i 
relation till klasstillhörighet, svarar Nyhlin: 
 

”Likheterna, alltså likheterna, när man går in i en missbruksprocess, det är ju en 
process som bär iväg utför… och det är ju raka motsatsen till en vanlig livsprocess 
som ofta blir till det bättre, och i alla fall rätt behaglig… men en missbrukarprocess 
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den går sakta sakta utför, och den är exakt likadan… det spelar ingen roll var nånstans 
jag är i… vilken klass jag tillhör eller så… den bär iväg utför utför utför…” 

När det gäller själva missbruksprocessen, hävdar respondenten att den är progressiv och ser 
exakt likadan ut oberoende av klasstillhörighet. Odd Lindberg beskriver i sin avhandling; 
”emotioner, sociala band och ritualer”, missbruksprocessen på ett likartat sätt. Han menar att 
även om missbruksmönster och social situation särskiljer sig inom ett flertal olika områden 
hos ”etablerade” och ”marginaliserade” narkomaner, så är missbruksprocessen jämförbar 
mellan de båda grupperna. Lindbergs undersökning visade att ryktet hos de integrerade 
försämrades i takt med missbrukets tillväxande, samtidigt som det uppstod svårigheter att 
upprätthålla relationer till andra utanför ”den narkomana världen”. I och med detta började 
omgivningen att se den integrerade som avvikande. Vilket innebar en försvagning av den 
integrerades självbild samtidigt som den narkomana identiteten fick en alltmer framträdande 
position.87  

Visserligen är Lindbergs avhandling enbart ämnad att förklara förekomsten av- och 
bakgrunden till narkotikamissbruk. Men här är vårt antagande att missbruksprocessen 
fungerar på samma progressiva sätt även när det gäller missbruk av alkohol eller andra droger. 
Vidare beskriver Nyhlin en distinkt och tydlig skillnad i missbruksmönster mellan 
klienter/patienter med olika klasstillhörigheter:   

”… Jag tror att man har lättare att klara sig undan den biten i socialgrupp I… än vad 
man har i, ja om man går ner då till en man ifrån gatan då… han är ju liksom stämplad 
från alla håll på nåt vis va… och det är inte den som är i socialgrupp I, utan han kan ju 
dölja det här missbruket och åka på behandling och ta semester och sådana här saker 
va, jag vet att det går till så […] Då sitter jag ju på den bästa krogen… men det 
innebär ju inte, sen på kvällen kanske jag sitter där och har pinkat i byxorna… så kan 
det vara… så det skiljer sig ju inte där, det skiljer sig ju bara på vad som syns och inte 
syns…” 

Som vi tolkar intervjumaterialet, avser Nyhlin med det ovan sagda att missbrukare från 
socialgrupp I oftare missbrukar i det fördolda, vilket innebär att de i större utsträckning är och 
förblir anonyma för allmänheten. ”En man ifrån gatan” däremot, missbrukar enligt Nyhlin 
mer öppet. En vidare tolkning innebär att upplevelsegraden av förnedring samt 
konsekvenserna av missbruk kan vara lika stora oavsett vilken klass man tillhör. Denna 
slutsats gör vi med bakgrund av respondentens påstående att det enda som egentligen skiljer 
sig åt, är vad som syns och vad som inte syns.  

Här överensstämmer Nyhlins erfarenheter väl med hur Håkan Leifman beskriver 
missbruksmönster i relation till klasstillhörighet. I boken ”Socialklass och alkoholvanor”, 
skildras svenskarnas alkoholvanor mellan 1940- och 1990-talet. Studien visar att missbrukare 
från de lägre samhällskikten oftare missbrukar mer öppet, vilket samtidigt innebär en större 
risk att bli stämplad som alkoholist. Studien visar även att ovan nämnda klasskillnader i 
missbruksmönster är något som drastiskt ökat från 1940-talet fram till idag (1998).88 Vad 
gäller konsekvenser av missbruk samt upplevelsegraden av förnedring, har vi tidigare och 
utefter Lindbergs avhandling; ”emotioner, sociala band och ritualer”89, beskrivit 
missbruksprocessen och dess följder – dvs. att konsekvenserna kan vara lika stora oavsett 
klasstillhörighet/social situation.   
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I anslutning till ovannämnda, ställde vi sedan en fråga rörande respondentens uppfattning 
kring eventuella skillnader i substansbruk hos missbrukare med olika klasstillhörigheter:  

”Ja det är väl klart att den som har pengarna, och som… har den statusen, han döljer 
sig ju bakom fina sorter […] har jag mycket pengar sitter jag väl på krogen… inte 
hänger väl jag i gathörnen då med en kvarting i innerfickan…” 

Här åsyftar Nyhlin substansen alkohol. Samtidigt menar han att det kan finnas en del 
skillnader också vad gäller narkotika och bensodiazepiner: 

”Lars: … jag tror det är ganska vanligt också i… dom finare kretsarna så att säga… 
väldigt vanligt att man går på bensodiazepiner, Sobril och så vidare…  
Intervjuare: Mmm, jag tänker också på dom här, den nya, jag vet inte om den är så 
jätteny egentligen men… jag tänker på kokain och den trenden…  
Lars: Ja, det är rikemansdrogen framför alla andra… 
Intervjuare: Ja precis, för om du tar en kille eller en tjej som, från en arbetarfamilj 
kanske istället, så tror jag att dom i större utsträckning går på amfetamin…  
Lars: Ja det tror jag, det tror jag… 
Intervjuare: Det är billigare… 
Lars: Absolut, inte lite billigare, mycket billigare…” 
 

Visserligen är frågeställningarna ovan något ledande från intervjuarens sida. Men man kan 
ändå anta att respondenten instämmer i resonemanget eftersom han varken opponerar sig eller 
hävdar motsatsen. När vi sedan undrar om det finns ett samband mellan variablerna 
klasstillhörighet och intagsmängd av substanser, svarar han: 
 

”Mängd har inget, det finns ingenting som… som talar för att en alkoholist dricker en 
viss… […] Man kan dricka varje dag, det finns dom som dricker varenda dag i tio 
år… så det finns lika många sätt att dricka som det finns alkoholister… så det har 
aldrig med mängden att göra utan det har alltid med… om det finns en kontrollförlust 
att göra, om det finns negativa följder, det är det som är lika med missbruk… 
kontrollförlust och negativa konsekvenser… och en brukare har inte kontrollförlust 
och negativa följder… så det är det som skiljer en alkoholist ifrån en som inte är det… 
så det här ser likadant ut hos alla, man har sitt eget sätt att supa på…”  

Här väljer Nyhlin att exemplifiera utifrån substansen alkohol när han talar om 
klasstillhörighet relaterat till frekvensen/intagsmängden av substanser. Men baserat på 
intervjumaterialet i sin helhet, ser vi det som att Nyhlin menar att exakt samma sak gäller för 
narkotika. Hursomhelst anser respondenten att intagsmängden av droger är irrelevant i 
sammanhanget, samt att missbruk istället utmärks av kontrollförluster och negativa 
konsekvenser. I kriterierna för missbruk i ”DSM-IV”, finns inte heller något som talar för att 
en individ måste inta en viss mängd alkohol eller narkotika för att kunna diagnostiseras som 
missbrukare – istället ligger fokus på förekomsten av kontrollförluster och negativa 
konsekvenser.90  

Sammanfattning 

Nyhlin hävdar att ca 10 % av befolkningen är predisponerade att utveckla ett 
alkoholmissbruk. När det istället gäller mottagligheten att fastna i ett narkotikamissbruk, 
menar han att siffran är något lägre, ca 6-7 %. Graden av predisposition är enligt Nyhlin något 
som bestäms av det genetiska- och/eller det sociala arvet hos varje individ. Vidare nämns att 
missbruk är en slags förnekelsens sjukdom. I och med dessa påståenden tyder vi det som att 
vår intervjuperson inte anser missbruk vara klassbetingat.  
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Vad gäller missbruksprocessen, är den enligt respondenten alltid progressiv och ser likadan ut 
hos alla missbrukare. Vidare beskrivs några distinkta skillnader i missbruksmönster mellan 
personer med olika socioekonomisk status. Nyhlin menar t.ex. att ”mannen från gatan” 
normalt sett missbrukar mer öppet, medan personer från socialgrupp I oftare missbrukar i det 
fördolda. Samtidigt anser han att det enda som egentligen skiljer sig åt är vad som syns och 
vad som inte syns, samt att förnedringen och konsekvenserna av missbruk kan vara lika stora 
oavsett klasstillhörighet. När frågeställningarna istället kommer att handla om eventuella 
skillnader och/eller likheter i substanser, framkommer det att respondentens erfarenheter är att 
den som har ekonomisk status, oftare ”döljer sig bakom fina sorter” – t.ex. dyra viner (egen 
anmärkning) eller kokain. Vad gäller ”mannen från gatan”, är istället ”en kvarting i 
innerfickan” och amfetamin mer vanligt förekommande.  

Trots att vi uppfattar det som att Nyhlin generaliserar ganska grovt i sina jämförelser, tolkar vi 
det som att hans egentliga syfte inte är att förallmänliga ovan nämnda skillnader i 
missbruksmönster. Istället tolkar vi det som att respondentens bakomliggande intention är att 
på ett tydligt och metaforiskt sätt beskriva, som han ser det, förekommande och existerande 
olikheter i missbruksmönster beroende av social situation. Här avvisar Nyhlin även påståendet 
om att det skulle finnas ett samband mellan variablerna klasstillhörighet och intagsmängd av 
substanser. Tvärtom hävdar han att intagsmängden av alkohol och/eller narkotika är högst 
individuell och varierar från person till person, samt att missbruk istället (och alltid) utmärks 
av kontrollförluster och negativa konsekvenser.  

Genom vår analys, vill vi påstå att Nyhlins professionella erfarenheter av missbruk är att 
missbruksmönster inte behöver skilja sig särskilt mycket åt mellan personer med olika social 
situation och bakgrund. För trots att respondenten nämner en del exempel på förekommande 
och explicita skillnader i missbruksmönster, poängterar han att det enda som egentligen skiljer 
sig åt, är vad som syns och vad som inte syns. Vår analysslutsats blir därför att Nyhlin anser 
att det visserligen förekommer vissa påtagliga skillnader i missbruksmönster beroende av 
klasstillhörighet, men att det till syvende och sist handlar om att alla har sitt alldeles egna och 
individuella sätt att missbruka på.  

5.3.2 Stämpling  

Frågeställningarna vi ställde Nyhlin angående stämpling, var både allmänt utformade och mer 
specifikt inriktade på om själva upplevelsen av stämpling är något som skiljer sig åt beroende 
av klasstillhörighet eller klassbakgrund. Under intervjun framhöll respondenten även bestämt 
att relationer och bemötande spelar en viktig roll i sammanhanget.  

Nedan besvaras några inledande frågor angående Nyhlins professionella erfarenheter av 
stämpling:  

”Ja, ja… alltså det är ju, det är ju… dom här människorna som blir missbrukare dom 
är i så fall stämplade redan innan dom börjar missbruka… för att dom flesta av dom 
missbrukare som jag har träffat… dom har ett utanförskap redan innan, sen har man 
hittat alkoholen eller narkotikan som sin lösning då för det här utanförskapet…” 

”… känslor av att känna sig annorlunda och utanförskap det finns hos de flesta 
alkoholister och narkomaner redan innan… och många alkoholister och narkomaner 
kommer ifrån dysfunktionella hem… det behöver inte vara drogmissbruk utan det kan 
vara ilska, makt, och… religion, sexuella övergrepp…” 

”… och det kan ju också vara en socialgrupp I-familj, där t.ex. misshandel har varit 
vanligt… och där man har en jättefin fasad alltså… men där jag är stämplad när jag 
kommer ut i livet…”  
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I anknytning till ovanstående nämns också en mer personlig erfarenhet av utanförskap: 

”… jag minns för min egen del – jag är ju alkoholist och narkoman – att det, när jag 
var fjorton smakade jag alkohol, och då hittade jag min lösning, på mitt utanförskap 
och den ångest som jag hade efter att ha levt i en dysfunktionell familj…”  

Nyhlin påstår att såväl han själv som de flesta andra missbrukare han träffat i egenskap av 
professionell, varit stämplade redan innan missbruket. Här kan vi dra paralleller till både 
Lemerts91 och Goldbergs92 teorier om primär avvikelse, vilka i korthet innebär att en 
avvikarkarriär börjar med föräldrars stämpling. Dock uttrycker respondenten inte rakt ut att de 
missbrukare han här talar om skulle ha varit stämplade av just föräldrarna. Trots detta ser vi 
uttalandena om ilska, misshandel, makt, sexuella övergrepp osv. i sitt sammanhang, som om 
de syftar på att den ursprungliga stämplingen är något som orsakats av föräldrarna eller av 
andra betydelsefulla vuxna i den omedelbara uppväxtmiljön.  

Då vi lite längre fram i intervjun ställer oss frågande till om det är en speciell grupp eller 
kategori av Nyhlins klienter/patienter som upplever sig vara särskilt utsatta för stämpling, 
utmynnar följande resonemang: 

”Lars .… ja det är ju, det kan man nog säga, det är den här gruppen som jag jobbar 
med nu… som också har psykiatriska diagnoser… dom är ju, alltså det är ju dom 
människorna som har det sämst idag […] Dom som har flera psykiatriska diagnoser 
men även ett missbruk… 
Intervjuare: Mmm, det blir liksom en dubbel börda… 
Lars: Nej det blir mångdubbel börda… 
Intervjuare: Ja… 
Lars: Och den blir så stor va så att… många utav dom här människorna hamnar inom 
rättspsykiatrin, och blir inlåsta… den definitiva kränkningen, de blir ifråntagna sina 
liv… 
 

Därefter berörs respondentens yrkesmässiga erfarenheter kring stämpling i relation till 
klasstillhörighet, samt om upplevelsen av att vara stämplad möjligtvis skiljer sig åt beroende 
av vilken klass man tillhör:  

”Ja, jag tror… jag tror att man i, om du menar socialgrupp I t.ex., jag tror att man har 
lättare att klara sig där… man har lättare att få hjälp och… det finns ju en nackdel 
kanske att vara i socialgrupp I som alkoholist, och det är att det kan gå väldigt väldigt 
lång tid innan det ges något som helst behandlingstillfälle…”  

”Jag tror att man har lättare att klara sig undan den biten i socialgrupp I… än vad man 
har i, ja om man går ner då till en man ifrån gatan då… han är ju liksom stämplad från 
alla håll på nåt vis va… och det är inte den som är i socialgrupp I, utan han kan ju 
dölja det här missbruket och åka på behandling och ta semester och sådana här saker 
va, jag vet att det går till så…” 

När vi sedan undrar om föräldrars utbildning, den egna utbildningsnivån, arbete, 
boendesituation och bakgrund är variabler som påverkar upplevelsen av stämpling, svarar 
Nyhlin:  

”Ja, det tror jag… är man t.ex. högutbildad när missbruket sätter igång, så så… tror 
jag att det är så idag, jag är övertygad om att man har större chans att fixa det…” 

Enligt respondenten är den kategori missbrukare som har det allra sämst idag, de med 
psykiatriska diagnoser – och här är vår uppfattning att Nyhlin anser patientens 
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klasstillhörighet vara av underordnad betydelse. Samtidigt hävdas det att ”mannen från gatan” 
är mer stämplad än missbrukaren från socialgrupp I. Som vi tolkar det avser Nyhlin med det 
ovan sagda att det kan finnas vissa skillnader i hur man som missbrukare, och beroende av 
klasstillhörighet, upplever stämpling. Här beskrivs hur ”mannen från gatan” stämplas från alla 
håll, medan en missbrukare från socialgrupp I har lättare att dölja sitt missbruk. Nyhlins 
erfarenheter bekräftas också av Håkan Leifmans tidigare forskning om svenskars 
alkoholvanor. I boken ”Socialklass och alkoholvanor”, beskrivs hur alkoholister från lägre 
samhällsklasser oftare missbrukar öppet och synligt för allmänheten vilket i sin tur medför att 
de löper större risk att stämplas som missbrukare av det omgivande samhället. Leifman 
hävdar vidare att klasskillnaderna i missbruksmönster drastiskt ökat från 1940-talet fram till 
idag (1998).93   

I svaren Nyhlin ger, påstås dock inte uttryckligen att själva upplevelsen av stämpling skulle 
vara något som skiljer sig åt mellan missbrukare med olika social status eller bakgrund. 
Istället redogör respondenten huvudsakligen för sin uppfattning kring den reella stämplingen 
som en missbrukare riskerar att bli utsatt för, samtidigt som han nämner de ojämlika 
förutsättningarna att bli kvitt sitt missbruk. Under intervjun har Nyhlin genomgående svårt att 
svara på våra frågor kring hur man som missbrukare kan tänkas uppleva samhällets stämpling. 
Men med tanke på att en upplevelse av någonting är högst subjektiv, är det kanske inte så lätt 
(eller ens nödvändigt?) att komma fram till någon slags sammansatt slutsats.  

För att knyta an till och utveckla den utsatthet som ”mannen från gatan” drabbas av, ställer vi 
sedan en direkt fråga om utslagna missbrukare är särskilt utsatta för omgivningens 
stigmatisering: 

”Ja, dom är alltså… dom är också stämplade, men även utav dom som jobbar på 
soc.… man ska inte tro något annat för det är så… det är människor som jobbar där 
och, och det förekommer… det jag menar när jag säger att kompetensen borde öka 
bland dom som jobbar med missbruk, det är ju att många missbrukare blir drabbade 
utav andras åsikter och tyckande, och det förekommer väldigt mycket även inom 
socialtjänsten… och det är katastrofalt för dom här människorna…” 

”… jag skulle tro att en man ifrån gatan va, om man säger så, han är ju också stämplad 
inom socialtjänsten… eller om det är av en läkare… så kommer han till socialtjänsten, 
och alltså det finns ju en stämpling där också va – den och den är ingenting att göra åt 
och så vidare” 

Här påstår Nyhlin att socialtjänsten i många fall, och paradoxalt nog, bidrar till en ytterligare 
stämpling av redan utsatta och marginaliserade individer. Han upplever även att det överlag 
florerar många fördomar, negativa åsikter och ”tyckande” om missbrukare. Och utefter vad 
som sägs i citatet i relation till helheten av intervjun, tolkar vi det som att respondenten ger 
uttryck för att det stigma som missbrukare i allmänhet utsätts för, till största delen inbegriper 
den personliga karaktären. Detta är också något vi kan vi koppla till såväl Goffmans94 som 
Scheffs95 teorier om avvikande beteende. Enligt dessa båda teoretiker är missbruk en normativ 
överträdelse, vilket leder till att missbrukare som grupp ses som avvikande av det omgivande 
samhället – och pga. detta möts man av moralisk upprördhet, stigmatisering och stämpling.  

För att bättre förstå mekanismerna bakom den samhälleliga stämplingen av missbrukare som 
grupp, har vi använt oss av Elias begrepp; ”en känslomässig generalisering från fåtalet till 
helheten”. Elias studie av ”etablerade” och ”outsiders”, visade att en generalisering av det här 
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slaget genererar förutsättningar för etablerade grupper i ett samhälle att förstärka den ojämlika 
maktbalans som redan finns, medan det hos stigmatiserade grupper istället skapar en bild av 
sig själva som tillhörande den ”sämsta minoriteten”.96 Här och i relation till Elias teori, är det 
inte särskilt svårt att föreställa sig att den samhälleliga stämpling som Nyhlin ger uttryck för, 
påverkar de klienter/patienter han exemplifierar utifrån och på just det negativa sätt som 
beskrivs. Nyhlin beskriver vidare utvecklingen av ett allt tuffare samhällsklimat och minskad 
tolerans gentemot missbrukare som grupp. Samtidigt öppnar han upp för att den alltmer 
hårdnade attityden även omfattar individer från andra samhällsklasser än socialgrupp III. I 
samband med detta använder han sig av sina egna upplevelser som aktiv missbrukare och 
berättar utifrån hur han då upplevde omgivningens attityder:   

 
”Intervjuare: … det är ju egentligen ganska märkligt med tanke på sjukdomsbegreppet 
som slagit igenom ganska stort […] det i sig borde ju öka på förståelsen även hos 
allmänheten, och att det borde bidra till en minskad stämpling… men så är det inte 
enligt dig? 
Lars: Nej… men det jag upplever är att det finns oerhört mycket tyckande och… och 
negativa åsikter… om just dom här människorna… 
Intervjuare: Mmm… och det gäller alla, även dom från socialgrupp I och inte bara 
dom från socialgrupp III… eller…? 
Lars: Ja… men det kan jag väl egentligen inte säga nånting om va, men min känsla är 
att det här är… utanförskapet idag… jag kan känna så här att, jag är glad att, om jag 
tänker på mig själv, att jag gick i botten 1987 och inte gjorde det idag… jag känner att 
det fanns mer förståelse då än vad det gör nu… så upplever jag det…” 

Lite längre fram i intervjun undrar vi om användningen av begreppen alkoholist eller 
narkoman kan vara stämplande i sig: 

”Det är stämplande i sig… det finns ingen annan människa som har rätt att kalla en 
annan människa alkoholist… det måste man göra själv […] dom här människorna som 
har utvecklat ett missbruk, dom är så kränkta så att när man närmar sig dessa personer 
så ska man definitivt ta av sig skorna och tassa in… för där får man möta människor 
som verkligen är kränkta… och som kanske inte tål en enda kränkning till, då kanske 
han eller hon är borta i alkoholen för tid och evighet… där är mötet livsavgörande, 
möter man fel person där som kränker en igen, ja då kan det vara kört i tio år till […] 
Så mötet med dom här människorna, det är fullständigt avgörande… jobbar man som 
socialarbetare så måste man vara ytterst försiktig… men ändå rak”  

Respondenten betonar sedan ytterligare vikten av varsamhet i ”mötet” samt upplyser om 
betydelsen av adekvat kunskap hos dem som arbetar professionellt med missbrukare:   

”… många möten spolieras tack vare att man, eller att professionen är för dålig… och 
att man går in i möten som man inte tror på va… dom här människorna dom har ju 
alla spröten ute när dom kommer, och många av dom kommer ifrån dysfunktionella 
familjer där man har fått känna sig fram hela tiden… så det är, dom är oerhört 
observanta på om dom här människorna menar vad dom säger […] och det är lika illa 
det man tänker… som det man säger… det är min övertygelse… Jag tror att man som 
behandlare måste lära sig att det är samma sak” 

Enligt Nyhlin är ett respektfullt bemötande inrymmande socialarbetarens tillit och tro på 
klienten, en förutsättning för att missbrukaren inte skall känna sig än mer stämplad. Relaterat 
till Cooleys spegeljag (the looking-glass self), formas och skapas en individs självbild 
beroende av hur man tror att andra ser på- och uppfattar ens person.97 I de situationer 
missbrukaren inte känner att behandlaren är genuint ärlig och litar på en, leder detta alltså till 
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96 Elias, 1999, s. 144 
97 Cooley, 1964, s. 184 
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att personen ifråga upplever sig vara utsatt för ytterligare stämpling och kränkningar. Utifrån 
detta kan vi även dra paralleller till Meads teorier om ”den signifikante- och generaliserade 
andre”. Det har tidigare klargjorts att de allra flesta patienter/klienter respondenten haft 
kontakt med, varit stämplade redan innan missbruket. Enligt Mead, är jagutvecklingen och 
identitetsskapandet något som till en början formas av ”den signifikante andre”, dvs. 
föräldrarna eller andra viktiga personer under uppväxten. ”Den generaliserade andre”, är 
istället ett begrepp som symboliserar det omgivande samhället98 (socialtjänsten inberäknat). 
Här uppfattar vi det som att Nyhlin – och i enlighet med Meads begreppsförklaring – anser att 
en missbrukares intalade föreställningar om ”den generaliserade andres” åsikter och tankar 
om ens person, spelar en betydande roll vad gäller framskapandet, men även befästandet och 
förstärkandet, av en negativ självbild.  

När det gäller Nyhlins erfarenheter av socialtjänstens bristande kompetens och stämpling av 
missbrukare, vill vi knyta an till Goldbergs forskning som presenteras i boken 
”samhällsproblem”. Där beskrivs hur signifikanta andra (exempelvis socialarbetare) i många 
fall stämplar redan marginaliserade missbrukare. Här menar Goldberg att man som 
socialsekreterare eller annan signifikant andra ofta faller till föga för den sekundärt 
stämplades ”provokationer”. För att undgå denna fälla, är det viktigt att man som signifikant 
andra lyckas genomskåda ”provokationerna” och därefter finna sätt att reagera och ge respons 
som inte stämplar.99  

Vilket till viss del redan framkommit av de tidigare citaten, använder Nyhlin flitigt ordet 
kränkning då samtalet styrs in på stämpling – och här är vår helhetstolkning av 
intervjumaterialet att respondenten avser begreppet kränkning närmast synonymt med den 
stigmatisering och det självförakt som en missbrukare riskerar att drabbas av. Med 
återkommande ihärdighet hävdar vår intervjuperson att det innebär en ständig kränkning att 
vara missbrukare och att det till slut kan gå så långt att man upplever sig ovärdig att leva. I 
utdragen av intervjun nedan förtydligas detta mer ingående: 

”Lars: … att vara missbrukare det är ju en ständig kränkning… till slut är man så 
kränkt utav både sig själv och sin omgivning och drogen och… människor ser ju ner 
på en missbrukare, det är ju helt klart att det är så…” 
 

”Intervjuare: … hur upplever man som alkoholist eller som narkoman den här 
stämplingen? 
Lars: Man upplever ju den som […] tillräckligt mycket skam talar ju om för personen 
att du är en dålig människa, det är inte bara som det känns, utan man blir mer 
övertygad om att jag är en klart sämre människa än alla andra… skammen det är ju en 
förstärkning utav skuld, och skammen den kan gå så långt så att jag är helt övertygad 
om att är en dålig person… jag kanske inte ens är värd att leva och så…” 
 
”Intervjuare: … du har ju en roll som du lever i, och din roll är ju att vara en 
missbrukare… 
Lars: Ja… det är ju det som är jag då, kan man väl säga, jaget är jättelitet och 
missbrukaren är jättestor…” 

Här beskrivs tydligt och i enlighet med både Lemerts100 och Goldbergs101 teorier om sekundär 
avvikelse, hur det kan gå till när man som missbrukare internaliserar omgivningens 
stigmatiserande attityder i den egna personen – vilket samtidigt innebär ett accepterande av 
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98 Mead, 1934, s. 152 ff 
99 Goldberg, 2005, s. 383, 384 
100 Lemert, 1951, s. 54, 55 
101 Goldberg, 2005, s. 381 ff 
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rollen som avvikare och att den primära avvikelsen övergått i sekundär avvikelse. Visserligen 
är både frågeställningar och de svar Nyhlin ger, något generella i sin utformning. Men sett 
utifrån ett helhetsperspektiv, är vår tolkning att respondenten exemplifierar utifrån sina 
professionella erfarenheter samtidigt som han syftar på att åtskilliga klienter/patienter han 
arbetat med, drabbats av just detta. Trots att det under intervjun inte uttryckligen påstås att 
klasstillhörighet är en faktor som påverkar benägenheten att utveckla en avvikanderoll, antar 
vi vidare och med bakgrund av Nyhlins tidigare redogörelser, att sekundär avvikelse är något 
som till största delen drabbat hans klienter/patienter tillhörande de lägre samhällskikten. 
 
Vi har hittills medvetet valt att inte göra någon åtskillnad mellan alkoholister och narkomaner 
när vi talat om missbrukare. Istället har analysen fram till nu, uteslutande handlat om Nyhlins 
erfarenheter av stämpling av missbrukare som homogen grupp och i relation till variabeln 
klasstillhörighet. Men med tanke på att narkotika är illegalt i Sverige, ställer vi oss även 
frågande till om kriminaliseringen möjligtvis innebär att man som narkoman upplever 
stämplingen annorlunda än som alkoholist. Och även om respondenten är något svävande i 
sitt svar, antar han att själva substansen har en underordnad betydelse i sammanhanget: 

 
”Nej det tror jag inte, alltså… nej… det var en svår fråga det där… jag tror alltså, har 
man utvecklat ett beroende och är i missbrukarprocessen så tror jag att det är precis 
lika, att kränkningen upplevs likadan…[…] jag tror liksom den här personliga 
kränkningen som det handlar om va, den är, den är ungefär lika […] Man är lika 
nersmutsad alltså, som narkoman som alkoholist… och man har hamnat i en 
utförsprocess…” 

 
Sammanfattning 
 
Enligt Nyhlin har såväl han själv som de flesta andra missbrukare han träffat i egenskap av 
alkohol- och drogterapeut, växt upp i dysfunktionella familjer samt varit primärt stämplade 
redan innan missbruket. En dysfunktionell familj avser i detta sammanhang en uppväxtmiljö 
präglad av exempelvis; misshandel, sexuella övergrepp, religion, makt och missbruk. Vidare 
tolkar vi Nyhlins uttalanden som att det kan finnas vissa skillnader i hur man som 
missbrukare, och beroende av klasstillhörighet, upplever stämpling. I svaren respondenten 
ger, framkommer dock inte särskilt mycket om själva upplevelsen av att vara stämplad skiljer 
sig åt mellan missbrukare med olika klasstillhörigheter. Istället redogör han för sin 
uppfattning kring den reella stämplingen som en missbrukare enligt hans erfarenhet riskerar 
att bli utsatt för. Här menar Nyhlin att ”mannen från gatan” stämplas från alla håll, medan en 
missbrukare från socialgrupp I inte exponeras på samma sätt med färre negativa reaktioner 
från omgivningen som följd. Nyhlins erfarenheter är också att ”mannen från gatan” oftare 
utsätts för stigmatiserande attityder av olika myndighetspersoner – t.ex. inom socialtjänsten. 
På så sätt uttrycker respondenten att ”mannen från gatan” är mer stämplad av sin omgivning 
än vad missbrukare från socialgrupp I är.  
 
Nyhlin anser vidare att den kategori missbrukare som har det allra sämst idag och som är mest 
stämplad, är den grupp som han idag arbetar med, dvs. personer som förutom en 
missbruksproblematik även har en eller flera psykiatriska diagnoser. Nyhlin beskriver också 
utvecklingen av ett allt tuffare samhällsklimat och minskad tolerans gentemot missbrukare 
som grupp. Han upplever att det florerar betydligt fler fördomar och negativa åsikter/tyckande 
om missbrukare idag än vad det gjorde för 20 år sedan. Och även om vår tolkning är att 
Nyhlin anser den hårdnade attityden i samhället främst riktar sig mot missbrukare från de 
lägre samhällsskikten, öppnar han upp för att detta är något som mer eller mindre alla 
missbrukare (oavsett klass) drabbas av. Respondenten påstår vidare att det innebär en ständig 
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kränkning att vara missbrukare. Denna kränkning har som vi ser det – och i enlighet med vad 
respondenten uttrycker – bidragit till ett internaliserande av omgivningens stigmatiserande 
föreställningar i den egna personen hos många av de klienter och patienter Nyhlin arbetat 
med. Här utmålas dock inte någon specifik grupp missbrukare som särskilt utsatt. Trots detta 
antar vi med bakgrund av Nyhlins tidigare resonemang, att han avser sekundärt avvikande i 
det tredje och fjärde stadiet av Goldbergs stämplingsteoretiska modell, mer vanligt 
förekommande bland utslagna och exponerade missbrukare.  
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6. Slutord  

När vi jämfört vårt insamlade material med de teorier samt den tidigare forskning vi valt att 
använda oss av, har det som vi ser det inte funnits några egentliga motstridigheter. Istället 
bekräftas många av de redan allmänt vedertagna ”sanningarna” inom området. Detta innebär 
samtidigt att resultaten vi kommit fram till skulle kunna vara applicerbara i en större kontext – 
en kontext bortom den enskilda missbruksenhetens klientel och alkohol- och drogterapeutens 
professionella och högst personliga erfarenheter. Å andra sidan, och då uppsatsen är gjord i 
enlighet med de etiska riktlinjer som finns, har socialsekreterarna bistått som våra 
respondenter. Vilket samtidigt innebär att vi endast haft deras uppgifter kring klienternas 
uppväxtvillkor att gå efter när vi analyserat materialet. Vi håller det därför för sannolikt att 
klienternas nuvarande existensvillkor skulle ha beskrivits annorlunda, samt innehållit en 
större och mer detaljerad information kring hur deras sociala situation sett ut under uppväxten 
om vi istället hade haft möjligheten att intervjua dem i egna personer. Och trots att vår 
hypotes är att ett kringgående av de etiska riktlinjerna inte hade gjort särskilt stor skillnad för 
slutresultatet, är det något som skulle kunna tala emot de resultat vi kommit fram till.  
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7. Egen diskussion 

Arbetet med uppsatsen har varit synnerligen intressant och berikande i en mängd olika 
avseenden – inte minst när det gäller en vidare förståelse för ”mötets” betydelse i 
behandlingssammanhang. I anknytning till detta vill vi passa på att uppmärksamma Goldbergs 
påstående om att signifikanta andra (exempelvis socialarbetare) många gånger, och ibland 
mer eller mindre omedvetet, bidrar till stigmatiseringen av missbrukare. Även om detta inte 
var något vi direkt såg eller fick bekräftat under intervjuerna, så kan vi så här i efterhand och i 
relation till alkohol- och drogterapeutens uttalanden, se att det hos ett par av 
socialsekreterarna fanns en inställning som visade på att man såg några få klienter som mer 
eller mindre ”hopplösa fall”. Med anledning av detta vill vi därför avsluta uppsatsen med ett 
tänkvärt citat av Lars Nyhlin, alkohol- och drogterapeut på rättspsykiatriska kliniken i Säter.  

”Det är lika illa det man tänker som det man säger… det är min övertygelse… Jag 
tror att man som behandlare måste lära sig att det är samma sak” 
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Bilaga 1 - intervjumallar 
 
Intervjuguide (socialsekreterare) 

Hur ser klientens sociala situation ut kring: 

• Familj 
• Uppväxt: boende, föräldrars sysselsättning, missbruk i familjen 
• Boende 
• Sysselsättning och utbildning 
• Ekonomi och försörjning 
• Fritid 
• Vänner 

 
Missbruket: 

• När och hur blev han aktualiserad på socialtjänsten första gången? 
• Vad är missbruket? Substans och missbruksmönster. 
• Har han tidigare haft insatser via missbruksenheten? I så fall vilka? 

 

Intervjumall (fallstudie) 

• Hur kommer det sig tror du, att vissa människor börjar missbruka alkohol och/eller 
narkotika? 

• Kan vem som helst bli en alkohol- och drogmissbrukare? 
• Vad är dina professionella erfarenheter av stämpling? 
• Då det gäller själva upplevelsen av att vara stämplad, finns det enligt dina erfarenheter och 

din uppfattning några gemensamma nämnare hos de klienter/patienter du mött i din 
yrkesroll? 

• Uppfattar du att det är en speciell grupp eller kategori av dina klienter/patienter som 
upplever sig vara särskilt utsatta för stämpling? 

• Vad har du för yrkesmässiga erfarenheter och tankar kring stämpling i relation till 
klasstillhörighet? 

• Uppfattar du det som att upplevelsen av stämpling är något som påverkas av föräldrars 
utbildning, klientens/patientens egen utbildningsnivå, arbete, boendesituation och 
bakgrund? 

• Hur ser du kring påståendena att missbruk är något som föregås av stämpling, eller att 
stämpling istället är ett resultat av missbruket? 

• Vad är dina erfarenheter när det gäller eventuella skillnader och/eller likheter i 
missbruksmönster mellan klienter/patienter med olika klasstillhörigheter?  

• Till sist, är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga 2 - Missiv 
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En kvalitativ studie om missbruksenhetens klienter med syfte att belysa deras 

klasstillhörigheter. 

 

Till socialsekreterare          Falun den X/XX 2008 

Syftet med studien är att belysa tolv klienters klasstillhörighet och om detta på något sätt tar 

sig uttryck för och/eller i deras missbruk samt kontakten med socialtjänsten. Vi vill därför 

intervjua socialsekreterarna på missbruksenheten. Intervjuerna kommer att utgöra underlaget 

för vårt examensarbete som sedan analyseras utefter Bourdieus klassteori. 

Med ert tillstånd kommer vi att spela in intervjuerna med bandspelare och göra en kort 

presentation av er, dock utan era namn. Då X är en liten stad föredrar vi att hålla staden 

anonym för att undvika risken att röja någons identitet. I intervjuerna tillsammans med er vill 

vi belysa fyra manliga klienter per socialsekreterare. Männen ska alla vara över 35 år och de 

kommer slumpmässigt väljas utav oss. I uppsatsen omkodas klienterna till Fall 1, Fall 2, Fall 

3 etc. Intervjun sker individuellt. 

Vi som gör uppsatsen är studenter vid socialarbetarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Om 

ni har frågor kring intervjuerna eller studien, vänligen mejla eller ring Pierre: 

 x@du.se/xxx-xxx xx xx eller Isabelle: x@du.se/xxx-xxx xx xx  

 

Tack på förhand 

Pierre Steneryd af Ekenstam, 

Isabelle Jansson 

Studenter vid socialarbetarprogrammet 
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Högskolan Dalarna,                                                                                

Socialarbetarprogrammet, Falun                     

�

C- uppsats i sociologi: En kvalitativ studie om missbruk, klass och stämpling.  

 

Till alkohol- och drogterapeut Lars Nyhlin           Falun den X/XX 2008                                      

Genom att belysa ett antal klientärenden på en missbruksenhet inom socialtjänsten, hoppas vi 
med bakgrund av Bourdieus klassteori kunna säga någonting om vilken klasstillhörighet de 
aktuella klienterna har, dvs. är det missbrukare från en specifik ”klass”, eller är det människor 
med olika bakgrund och social situation som söker sig dit? Missbruk i det här sammanhanget 
åsyftar såväl alkohol- som narkotikamissbruk, och då även inräknat missbruk av 
bensodiazepiner. Om studien resulterar i att det finns skillnader i klasstillhörighet eller social 
situation mellan klienterna, är vi också intresserade av eventuella olikheter – men även 
likheter – i missbruksmönster.  
     Vår avsikt är också att göra en fallstudie med en alkohol- och drogterapeut – och det är där 
du kommer in. Med tanke på professionen som sådan och din mångåriga erfarenhet inom 
yrket, tänker vi att du är en person som utgör ett bra underlag när det gäller att försöka få en 
slags bild av vad det skulle kunna innebära att vara missbrukare. Här är vi intresserade av dina 
professionella erfarenheter, upplevelser och tankar kring missbruk, missbruksmönster och 
stämpling i relation till klasstillhörighet. 
 
Intervjun kommer att spelas in på bandspelare. Allt utskrivet material kommer att omkodas i 
de fall där man kan tänka sig att en patients eller klients identitet kan riskera att röjas. Efter att 
intervjun skrivits ut, kommer också det inspelade materialet att förstöras. Och om du inte har 
något emot det, så vill vi gärna presentera dig med både namn och titel i den färdiga 
uppsatsen.  
 
Vi som gör uppsatsen är två studenter vid socialarbetarprogrammet vid Högskolan Dalarna. 
För vidare frågor kring intervjun eller studien, vänligen mejla eller ring:  
Pierre: x@du.se/xxx-xxx xx xx, eller Isabelle: x@du.se/xxx-xxx xx xx  
 

Tack på förhand & MVH 
 
Pierre Steneryd af Ekenstam & Isabelle Jansson 
 
Studenter vid socialarbetarprogrammet 
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