
 
 

 

 

 

 

 

 

 

”- hade jag inte en joint på mig då var jag ingen” 

 

Unga vuxnas livsberättelser om droger  

– En kvalitativ studie ur ett narrativt perspektiv 

 

Young adults' life stories about drugs 

- A qualitative study from a narrative perspective 

 

 

 

 

 

 

 

Carola Jacobsson 

Högskolan Dalarna HT10 

Akademin hälsa och samhälle 

Sociologi III, Socialarbetarprogrammet  

Examensarbete, 15 högskolepoäng 

Handledare: Lars-Erik Ahlkvist 

Examinator: Fredrik Palm 

 



 
 

Sammanfattning 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie om droger bland unga vuxna människor i åldrarna 18-

25 år. Syftet med studien var att utifrån livsberättelser, undersöka om och i så fall hur droger 

har påverkat dem samt hur de upplever sin egen tillvaro i samhället. I min studie har jag valt 

att använda mig av en narrativ metod vilket innebär att jag ur ett livshistorieperspektiv har 

undersökt hur mina respondenter själva samtalar om sina liv och droger. Studien grundar sig 

således på tre respondenters livsberättelser.  

Tillsammans med teorier såsom symbolisk interaktionism och Goldbergs stämplingsteori och 

tidigare forskning inom området, tolkar och förklarar jag det respondenterna har delat med sig 

av sina tankar och känslor för mig, för att sprida en förståelse för deras uppväxt, vägen in i 

och under ett missbruk samt deras väg mot en drogfrihet. 

De sociala relationerna har kommit att spela en stor roll i respondenternas berättelser. Det 

sociala nätverket måste fungera för unga vuxna med missbruksproblem, detta gäller inte bara 

för att komma till beslut utan även under själva processen ut ur deras missbruk. Studiens 

resultat påvisar att när dessa tre unga vuxna kommer bort från sitt missbruk kommer de också 

att uppleva en samhörighet med andra människor. De kommer att uppleva en tillvaro som ger 

en mening med deras liv, genom nya nyktra sociala relationer.  

Nyckelord: Unga vuxna, missbruk, droger, symbolisk interaktionism, stämplingsteori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

I have chosen to do a qualitative study on drugs use among young adults aged 18-25 year. The 

purpose of this study was that based on life stories, whether and if so, how drugs have 

affected them and how they perceive their own existence in society. 

In my study I have chosen to use a narrative approach which means that I have from a life 

history perspective has examined how my respondents themselves talk about their lives and 

drugs. The study is thus based on three respondents' life stories. 

 

Together with theories such as symbolic interaktionism and Goldberg's conspiracy theory and 

previous research in the field, interpret and declare I the respondents have shared their 

thoughts and feelings for me, to spread an understanding of their upbringing, the way in and 

during an abuse and their ways to a “drugfreedom”.  

The social relations have come to play a large role in respondents' story, the social network 

has to work for young adults with substance abuse problems and this applies not only to come 

to the decision but also during the process out of their addiction.  

The study results demonstrate that when these three young adults are away from their 

addiction they will also experience a connectedness with other people. They will experience 

an existence that gives a meaning to their lives, through new sober social relationships. 

 

Keywords: young adults, addiction, drugs, symbolic interaktionism, conspiracy theory 
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Kapitel 1 
 

1.1 Inledning  

”Den glada sociala tjejen som jag en 

gång hade varit var nu ett tvångsmässigt tomt skal.  

Det fanns ingen hemma. Livslågan var borta med vinden,  

själen var ärrad och änglavingarna som jag hade som barn  

var bortslitna, glorian var i hoptryckt till en liten boll  

och ögonen hade tappat sin gnista av hopp”. 

(Maria). 

 

Genom att inleda studien med denna tänkvärda dikt av respondenten Maria, vill jag förmedla 

mitt ämnesval samt livsberättelsens värde. Maria berättar i vår intervju att en vän till henne 

säger så här om dikten: ”jag tror att änglar som tappat sina vingar kan få nya, bättre vingar.” 

Maria säger att vännens ord om att änglar kan få nya, bättre vingar är hennes mål, med det 

nya livet hon har framför sig. 

 

Människor har i alla tider använt olika substanser för att uppnå berusning. Varför vissa 

människor väljer att prova droger och varför somliga utvecklar ett drogberoende är en 

omdiskuterad fråga som inte har något entydigt svar.  

 

Min undersökning kommer att handla om unga vuxnas egen livsberättelse om hur droger har 

påverkat deras liv. Genom denna typ av studie hoppas jag att unga vuxna ska få en möjlighet 

att göra sina röster hörda och jag hoppas att socialarbetare, genom att ta del av dessa, ska få 

en förståelse för deras upplevelser. Denna förståelse som är viktig för att utveckla 

socialarbetarens kompetens i frågor kring missbruksvård och behandling av unga vuxna. 

Unga vuxna bör få möjlighet att berätta om sina upplevelser eftersom de är experter på sitt 

eget liv. Det är de som sitter inne med insiderkunskapen om sina drogproblem och behov. 

Genom att få ta del av dessa livsberättelser innebär det också en förhoppning att min studie 

ska kunna bidra till en mer ökad förståelse och kunskap om unga vuxna med drogproblem och 

deras upplevda livsvillkor i vårt samhälle.  

 

1.2 Förtydligande av begrepp 

Unga vuxna 

Jag har inte kunnat inte hitta en enkel och tydlig begreppsförklaring till unga vuxna 

människor. Socialstyrelsens rapport 2006 om utsatthet bland barn och unga används ofta 0-18 

år. I något resonemang används åldersintervallet 0-20 år då används samma 

åldersavgränsning som i lagen om vård av unga. I flera avsnitt redovisar Socialstyrelsen data 

som på olika sätt beskriver ”hur det gått” för vissa grupper av barn när de har blivit vuxna, det 

vill säga att de har genom sina register följt barn och ungdomar till ”ung vuxen ålder”, 



2 
 

vanligtvis 20-30 år (Socialstyrelsens rapport 2006:243).  Jag har valt att använda mig av unga 

vuxna som är mellan 18-25 år. 

Drog och missbruk 

I den här undersökningen använder jag beteckningen drog och missbruk för både alkohol och 

narkotika och andra substanser, legala eller illegala, som används i annat syfte än medicinskt, 

för att påverka och förändra sinnesstämningen.  

Missbruksvård/öppenvård 

I princip all verksamhet som inte bedrivs i slutna former, t ex. på institutioner (familjehem, 

HVB, sjukhus i form av dygnsvård) är vad som kallas öppenvård. All verksamhet därutöver, 

även den myndighetsutövande verksamheten inom socialtjänsten, kan betraktas som 

öppenvård och i praktiken hela den missbruks- och beroendevård som bedrivs i 

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens regi (Socialstyrelsens publikationer 2008). 

AA 

Anonyma Alkoholister, sammanslutning av alkoholister. Organisationen består av lokala 

självhjälpsgrupper, så kallade AA-grupper. Enda villkoret för medlemskap är en önskan att 

sluta dricka alkohol (NE. Se). 

1.3  Min förförståelse 

Förförståelsen präglar vårt sätt att se på verkligheten mer än vi ofta tänker på. Förförståelsen 

innebär att vi hela tiden tolkar vår verklighet dock så uppfattar vi inte verkligheten enbart 

genom våra sinnen. Hur mycket jag än vill kan jag aldrig bortse från min egen förförståelse, 

men det är av vikt att jag klart och tydligt redovisar min förförståelse som kan komma att 

påverka tolkningen av mitt material (Thuren, 2007:58).   

Under min socialarbetarutbildning har jag via mina praktikplatser kommit att möta många 

människor med missbruksproblem och andra sociala problem. Upprinnelsen till mitt intresse 

gällande missbruksproblematiken var ett möte med en man som under många år haft ett 

alkoholmissbruk. Första gången jag träffade honom, satt han och halsade ur en flaska sprit. I 

det läget såg jag honom som en utslagen alkoholist samtidigt som jag upplevde honom sjuk 

och att han var i behov av någon slags behandling. När jag sedan lärde känna mannen bättre, 

genom min praktik, fick jag en djupare kunskap om honom och hans bakgrund. Jag blev 

intresserad och började studera litteratur om missbruk och när jag återigen träffade den här 

mannen förstod jag honom bättre och blev därmed inspirerad att gå tillbaka till litteraturen för 

att ytterligare fördjupa mina kunskaper.  

Trots min strävan att möta den här studiens livsberättelser så neutralt som möjligt vore det 

inte sanningsenligt att påstå att jag varit helt opåverkad av mina teoretiska kunskaper eller 

personliga uppfattningar. Det skulle för övrigt vara motsägelsefullt om jag tolkat och skrivit 

om dessa livsberättelser men låtsats vara personligt oberörd. Jag har haft en medveten strävan 

att studera detta så förutsättningslöst som möjligt. Jag har försökt att låta materialet tala för 

sig själv, utan att döma, moralisera eller förvränga respondenternas berättelser.   
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Kapitel 2 

2.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att utifrån tre människors livsberättelser synliggöra om och i så 

fall hur droger påverkat dem. Syftet med denna uppsats är också att förmedla en känsla, samt 

en förståelse av hur dessa människor upplever sina egna livsvillkor. Avsikten är inte enbart att 

skildra händelser utan jag vill också göra ett försök till att förmedla en förståelse av deras 

egen tillvaro i dagens samhälle.  

 

Såldes är mina frågeställningar:  

   

 Finns det olika bakgrundsförhållanden som kan påvisa att unga vuxna börjar 

använda sig av droger? 

 Påverkar drogen de unga vuxnas individuella utveckling? 

 Finns det förhållanden/omständigheter som har betydelse för att unga vuxna ska 

kunna förändra sitt liv och sluta använda droger?  

 

2.2  Studiens fortsatta upplägg 

Nästa kapitel, kapitel 3, innehåller tidigare forskning, i Kapitel 4 presenterar jag mina valda 

teorier och de begrepp som jag har funnit relevanta och intressanta för min uppsats dvs. 

symbolisk interaktionism och Goldbergs stämplingsteori. I kapitel 5 redogör jag för val av 

metod samt uppsatsens genomförande, urval samt etiska aspekter. Här kommer jag också att 

redogöra undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Kapitel 6 innehåller resultat utifrån livsberättelserna och frågeställningarna. Detta resultat 

kommer jag senare att tolka och analysera i kapitel 7, materialet kommer att analyseras utifrån 

Goldbergs stämplingsteori och den symboliska interaktionismens perspektiv. Paralleller 

kommer att dras och jämföras till min tidigare presenterade forskning.  

Sista kapitlet, Kapitel 8 avslutas med min egen diskussion om studien. 
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Kapitel 3 
I detta kapitel kommer tidigare forskning inom området att presenteras. Det finns stora 

mängder forskning om missbruk och droger och jag har därmed valt ut en del för att avgränsa 

mitt arbete. När jag letat efter material från tidigare missbruksforskning har jag främst tittat på 

de områden som inkluderar unga vuxna och missbruk samt livsberättelser dvs. forskning som 

utgått från en narrativ metod.  

 3.1 Tidigare forskning 

Den första forskningsstudie jag har tittat på är Anne Holmqvist Stålholm (2005) avhandling: 

”Mot drogfrihet - ungdomar i öppenvårdsbehandling berättar” en förändringsprocess i 

ungdomars liv från att ha varit missbrukande och drogberoende till att vilja sträva efter 

drogfrihet. Syftet med studien har varit att beskriva och förstå hur personer kan uppleva vägen 

mot drogfrihet när de går i missbruksbehandling i öppenvård, och hur det går till att sluta 

missbruka. 

Författaren har intervjuat tretton ungdomar mellan 18 - 25 år om sitt liv med droger och om 

sina motiv att försöka sluta med drogande och missbruk. Författaren har fokuserat på 

drogernas betydelse i ungdomars liv. Undersökningen visar att ett komplext samspel mellan 

fyra faktorer som har varit av särskild betydelse för förändringar för dessa personer. Dessa är 

ungdomarnas individuella förutsättningar och deras relationer till familj och andra. Vidare 

spelar livshändelser hos ungdomarna och samhällsfaktorer in, där bland annat professionella 

institutioner för vård och behandling av missbruk och missbrukare är en del (ibid. 29-45). 

I studiens resultat framkommer det olika förhållningssätt till drogandet bland ungdomarna. 

Ungdomarna hade utvecklat olika förhållningssätt till drogandet beroende på bland annat i 

vilket skede av missbruket de befann sig i och hur långt deras beroende hade utvecklats.  

Det första förhållningssättet som författaren beskriver är att drogen används som avkoppling, 

ungdomarna använde drogerna för helgfestande och experimentellt bruk med en regelbunden 

konsumtion. Förhållningssättet till drogandet präglades mer av positiva förväntningar än av 

tvångsmässighet och det fanns en förväntan inte enbart på drogens positiva effekter, utan i 

lika hög grad på festen. Drogen uppfattades som en naturlig del i umgänget och blev något att 

samlas runt. 

I det andra förhållningssättet används drogen som en vana bland ungdomarna, både som 

helgfestande men det förekom även i veckorna. Ett beroende hade utvecklats hos ett flertal av 

ungdomarna och de hade svårt att sluta på egen hand. Förhållningssättet till drogen var 

förväntansfull hos ungdomarna men beroendet hos flertalet medförde tvångsmässighet i 

drogandet dvs. de var tvungna att droga för att undvika abstinens. 

I det tredje förhållningssättet kunde författaren se att drogen var som en del i en psykisk 

ohälsa. Psykisk ohälsa fanns före drogernas inträde men också att drogerna medförde psykisk 

ohälsa. Ungdomarna med denna psykiska ohälsa var arbetslösa och försörjdes av sina 

föräldrar. Ungdomarnas förhållningssätt till drogandet hade varit tvångsmässigt och dagligt 
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och samtliga hade ett påtagligt och utvecklat drogberoende. Drogmönstret karaktäriserades av 

självmedicinering av psykiska symtom med drogen. Tillvaron upplevs negativt med både och 

utan droger, men drogen lindrar. Negativa sociala konsekvenser förekom bland ungdomarna i 

form av aggressivt beteende och kriminalitet, social isolering och brist på sysselsättning. 

I det sista förhållningssättet som framkommer i studien bland dessa ungdomar är att drogen 

dominerar deras tillvaro. Drogmönstret karaktäriseras av ett dagligt missbruk och beroende. 

Förhållningssättet till drogandet är tvångsmässigt och drogen används för att undvika 

abstinens. Injektionsmissbruk dvs. att drogen tas intravenöst förekom periodvis hos 

ungdomarna. Det framkom att det fanns traumatiska upplevelser i barndomen/uppväxten och 

många av ungdomarna flyttade hemifrån i tidig ålder. Deras relationer till föräldrarna var 

dåliga, näst intill obefintliga. Ungdomarnas strategier för att orka leva vidare, var att droga i 

syfte att bedöva ångest och skjuta problemet framför sig. Ungdomarnas liv präglades av att 

det gjorde för ont att möta livet utan att bedöva sig. De psykiska och sociala konsekvenserna 

av drogandet för ungdomarna blev allvarliga och påtagliga. Många av ungdomarna med 

psykiska problem hade försökt att ta sitt eget liv (ibid. 64-68).  

Syftet med studien var att beskriva och förstå hur ungdomars liv från att ha varit 

missbrukande och drogberoende till att vilja sträva efter drogfrihet. Författarens resultat 

påvisar att det beror på individuella faktorer såsom ungdomars egen självuppfattning samt 

vilka värderingar och ambitioner de hade samt värderingar de fått med sig från uppväxten. 

Vidare spelar den sociala förmågan in, samt förmågan att stå ut med att hantera obehagliga 

situationer. Upplevelser av att duga och att vara kapabel tycks också ha haft en betydelse för 

dessa ungdomar. Några av ungdomarna i undersökningen hade byggt upp ett ”vuxenliv” med 

arbete och egen bostad, sociala förutsättningar som de värderade högt och som de var 

angelägna om att sköta och behålla. En förutsättning som torde fungera som 

motivationshöjande i strävanden att komma tillrätta med drickandet och drogandet menar 

författaren.  

Undersökningen påvisar också att både relationer och reaktioner från andra utgjort ett stöd i 

förändringsprocessen. Viktigt i detta sammanhang har varit framförallt föräldrar och pojk- 

och flickvänner. Klasskamrater och vänner nämns också som betydelsefulla. I några fall har 

ungdomarnas relationer till föräldrarna varit så dåliga att det har blivit viktigt för ungdomarna 

att hitta andra viktiga vuxna i sitt nätverk. Ungdomarnas socialsekreterare tycks uppfattas som 

viktiga personer för ungdomarna trots att de kanske inte uppfattas stödjande och välvilliga, då 

de inte låter ungdomen missbruka ifred.  

I denna förändringsprocess konstateras det också i undersökningen att missbruksbehandling 

kan bidra till att ungdomarna får hjälp att bryta sitt missbruksbeteende och en hjälp till att 

orientera sig mot ett liv utan droger. För att lyckas i behandling krävs att det blir ett möte och 

ett bra samspel mellan missbrukande ungdomen och behandlaren. Missbruksbehandlingen i 

öppenvården föreföll fylla en viktig funktion för ungdomarna. De tycktes uppleva sig hjälpta i 

sina försök att bli drogfria. Hur behandlingsprogrammet var utformat eller vad de innehöll, 

tycktes inte vara ett särskilt stort intresse hos ungdomarna. De var nöjda så länge de upplevde 

sig hjälpta av behandlingen. Men författaren konstaterar också att det krävs mycket mer än 
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enbart behandling för att ungdomar ska välja att sluta droga. Undersökningens resultat kan 

tolkas så att missbruks- och beroendeutvecklingen är av stor vikt för förståelse av ungdomen 

och därmed behandlingen (ibid. 69-73).  

Den andra forskningen som jag tittat närmare på är Arne Kristiansens avhandling Fri från 

narkotika- om kvinnor och män som har varit narkotikamissbrukare (2002). Han har utgått 

från intervjuer med sju kvinnor och sju män som har tre saker gemensamt. De har erfarenhet 

av ett flerårigt narkotikamissbruk. De har varit drogfria i minst två år och de lever i dag ett 

socialt integrerat liv. Kristiansens syfte med studien är att beskriva och analysera hur dessa 

personer som varit narkotikamissbrukare omformat sina liv från livssituationer då de inte 

använde narkotika till att bli narkotikamissbrukare för att sedermera lämna missbruket bakom 

sig. Kristiansen menar att de människor som lyckats bryta sig loss från narkotikamissbruk har 

hittills fått begränsad uppmärksamhet både i den offentliga diskussionen och i forskning. Ett 

viktigt motiv för Kristiansens undersökning är att kunskaper om dessa människors liv kan 

åskådliggöra viktiga aspekter av narkotikamissbruk, som annars överskuggas av den 

dominerande pessimistiska bilden av människor som missbrukar narkotika (ibid.11). 

Kristiansen har i sin studie utgått från ett socialpsykologisk orienterad perspektiv för att ge ett 

svarsförslag på om hur man kan förstå intervjupersonernas livsberättelser. I 

intervjupersonerna berättelser framkommer det att deras uppväxtförhållanden har påverkats 

negativt av sociala problem i familjerna. De ger beskrivningar såsom exempelvis djupgående 

konflikter med föräldrarna, pappor som misshandlar, föräldrar som missbrukar och föräldrar 

som har psykiska problem. Kristiansen konstaterar att det är uppenbart att flera av dessa 

intervjupersoner inte fann den trygghet i sina familjer som barn behöver. Flertal berättar också 

att de kände sig” utanför” sina jämnåriga och att de blev mobbade. Kristiansen säger att de 

hade en barndom. Även om den för de flesta inte var trygg och harmonisk. I 

intervjupersonernas tonårsbeskrivning framkommer det att meningsskapandet i dessas liv ofta 

var komplicerat och konfliktfyllt, de flesta tappade motivationen för skolarbetet och 

fritidsaktiviteter. Den mening de fann var framförallt att vara med andra ungdomar som 

befann sig i ungefär samma läge som de själva. Flera av intervjupersonerna beskriver 

svårigheter med att leva upp till krav och förväntningar från vuxenvärlden, vilket skapade 

konflikter med föräldrar och andra vuxna vilket ökade kamratkretsarnas betydelse. 

Intervjupersonerna hade svårt att finna centrala aktiviteter och uppleva mening inom de 

samhälleliga ramar där de flesta andra ungdomar finner mening (ibid. 24-28). 

Kristiansen konstaterar att det inte går att enbart sätta likhetstecken mellan 

intervjupersonernas uppväxt och att de blev narkotikamissbrukare. Anledningen är att det 

enligt Kristiansen skulle reducera betydelsen av den dynamik som fanns i deras förhållanden 

till människor som de hade omkring sig vid tiden för att de började använda narkotika. 

Kristiansen betraktar istället deras uppväxtvillkor som aspekter i socialisationsprocesser som 

ledde in i narkotikamissbruket.  

I intervjupersonernas livsberättelser framkommer det att de började använda narkotika i 

sociala kretsar där de umgicks med personer som var socialt betydelsefulla för dem. Att 

narkotikan fick en stor betydelse var att den gjorde att de kunde identifiera sig med och blev 
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bekräftade av de människor de mötte i de sociala kretsar där narkotikan förekom. Narkotikan 

och samhörigheten med de människor de lärde känna i narkotikakretsarna gav mening åt deras 

liv, vilket de haft svårt att finna utanför narkotikakretsarna.  

I studien framkommer det tre olika mönster i de motiv som intervjupersonerna hade för att 

vilja sluta med narkotika. Ett mönster var att de beskrev vändpunkt som en tidpunkt i liver då 

tillvaron kändes värre än någonsin. Intervjupersonerna beskriver en känsla av att de har nått 

sin personliga botten. Kristiansen tolkar intervjupersonernas att upplevelse av ”bottenläge” 

har påverkats av samhälleliga föreställningar om att narkotikamissbrukare måste ”gå ner sig 

och knarka färdigt” för att kunna sluta. Det andra mönstret som framkom i studien var att 

vissa intervjupersoner hade befunnit sig i svårare situationer under missbruket än de som 

befann sig i då de började förändra sitt liv. De anledningar som de gav för att besluta sig för 

att sluta med narkotikan handlade om att de var trötta på och upplevde missbrukslivet som 

meningslöst och att de ville göra något annat av sitt liv. Det tredje mönstret var att när 

intervjupersonerna började förändra sitt liv hade de inte bestämt sig för att definitivt sluta med 

narkotika. Deras sätt att sluta tolkar författaren med att de drev eller gled bort från missbruket 

när deras livssituationer förändrades genom att de hamnade i nya sociala sammanhang där 

narkotikan inte passade in. (ibid.200).  

Kristiansen beskriver också utifrån dessa personers livsberättelser hur det är att skapa ny 

mening i livet utan droger. Känslan av att känna sig accepterad av samhället och känna 

delaktighet i nya sociala sammanhang. Han konstaterar vidare att det var förändringar av 

deras existentiella villkor som möjliggjorde för dem att lämna narkotikamissbruket bakom 

sig. Avgörande betydelse var att de tog sig in i sociala sammanhang där de byggde upp 

relationer till personer som de fick förtroende för och som kunde se och möta dem i deras 

inledningsvis bräckliga förändringssträvande (ibid. 224-226). 

Den sista forskningen jag valt att titta på är Ted Goldberg (2005), som under en period på fyra 

och ett halvt år gjort undersökningar i Stockholm (s.k. deltagande observationsstudier), där 

han umgicks med storkonsumenter av narkotika och lärde känna dem i miljöer som de själva 

valt att vistas i. Med utgångspunkt i långvarig deltagande observation på narkotikascenen i 

Stockholm har Goldberg utvecklat en livsloppsmodell för att förklara varför mycket få av dem 

som kommer i kontakt med narkotika fastnar i missbruk. Modellen består av fyra stadier som 

tillsammans bildar en avvikarkarriär (ibid. 3).  

Goldberg menar att vad exakt narkotikans makt består av har ingen kunnat förklara, men 

föreställningarna tar ofta sin utgångspunkt i biokemiska förändringar i kroppen. Utifrån 

Goldbergs egna teoretiska utgångspunkter kan inte behandling i sig själv leda till någon 

varaktig minskning av antalet människor som klarar sig helt utan droger. Han menar att om vi 

i framtiden ska lyckas skapa mera framgångsrika metoder som leder till drogfrihet kan vi ändå 

inte dramatiskt minska antalet narkomaner med hjälp av vård och behandling. Detta beror 

enligt Goldberg på att det finns samhälleliga förhållanden som ständigt slår ut människor. 

Goldbergs utgångspunkt är att vi måste satsa mycket mer på förebyggande åtgärder om vi vill 

minska antalet problematiska konsumenter som använder droger. Vidare menar Goldberg att 

det mest realistiska övergripande målet för behandling av storkonsumenter är att försöka 



8 
 

lindra deras plågor snarare än att sikta på att göra dem narkotikafria inom några år. 

Behandlingen har en roll att spela enligt Goldberg men hans utgångspunkt är att det är 

humanare, i det långa loppet billigare, och vi har större utsikter att signifikant reducera antalet 

problematiska konsumenter om vi i ökad utsträckning inriktar oss på förebyggande åtgärder 

(ibid. 9) 

Goldberg menar att samhället inte bara är ett offer för narkotikamissbruk utan att det även 

finns bakomliggande orsaker till narkotikamissbruk. Det finns en del av befolkningen som är 

utsatt för ett sådant negativt samhälleligt tryck att de upplever att det inte är möjligt att skapa 

en positiv framtid åt sig och de sina. Detta negativa samhälleliga tryck växer ur beslut och 

processer på makronivån som är avgörande för människors möjlighet att försörja sig. Vi lever 

i ett konkurrenssamhälle, vilket innebär att somliga vinner och andra förlorar. Frågan 

Goldberg ställer är: vad händer med förlorarna i konkurrensen i skolan, på arbetsmarknaden, 

på bostadsmarknaden osv. ? (ibid.10).   
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Kapitel 4 

4.1 Teoretiska utgångspunkter 

Här presenterar jag mina valda teorier och de begrepp som jag har funnit relevanta och 

intressanta för min uppsats. Då dessa teorier och begrepp är breda och kan användas inom 

flera områden har jag valt att bara presentera de delar av teorierna och begreppen som jag 

anser vara relevanta för den här studien.  

Som teori har jag valt att använda mig av bland annat symbolisk interaktionism. Jag valde 

symbolisk interaktionism eftersom det kan påvisa hur en människa formas genom interaktion 

dvs. samspel och kommunikation med andra och i relation till olika situationer som hon eller 

han befinner sig i. Symbolisk interaktionism är ett bra verktyg för den här uppsatsen eftersom 

det ger ett teoretiskt perspektiv som försöker förstå och förklara hur människor skapar en 

självbild och hur vi gör det i samspel med andra människor som finns runt omkring oss. 

(Meeuwisse m fl. 2006:104). 

Jag har också i mitt teoretiska val använt mig av en stämplingsteori. En av de viktigaste 

idéerna inom symbolisk interaktionism är den som rör stämpling. Vilket innebär och utgår 

från iden att de flesta människor i grunden är normala och kompetenta och att de flesta är 

förmögna att styra sin egen framtid (Payne 2002:248). Stämplingsteorin är ett sätt att tillämpa 

det symboliska interaktionistiska tänkandet på avvikande beteende. Det finns många olika 

teoretiska varianter om stämplingsteorin. Jag har valt att använda mig av Ted Goldbergs 

(2005) beskrivning på stämplingsteori. Jag anser att Goldbergs modell kan ge en förståelse för 

stämpling då han påvisar vilka förutsättningar som krävs för riskerna för en individ att 

identifiera sig som avvikare och att den negativa spiralen eller förloppet går att bryta.     

4.2 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv som har sitt 

ursprung från George Herbert Meads (1934) och Herbert Blumers (1969) arbeten. Det 

interaktionistiska perspektivet bygger på antagandet att samhällets organisation uppstår ur de 

möten som äger rum mellan individerna i samhället, i motsatt till strukturalisterna som ser den 

övergripande samhällsstrukturerna som bestämmande för individens handlingar (Ohlsson m 

fl. 1994:96). Den grundläggande förståelsen innebär att människor agerar utifrån symboler 

som står för något i yttervärlden och som finns i medvetandet. Vi skapar med hjälp av språket 

våra symboler utifrån en tolkning av samspelet genom att vi, för att kunna interagera med 

omgivningen, måste ha en uppfattning om den varelse som står för samspelet. För att kunna 

tänka på världen måste vi som individer därför samspela med oss själva (Payne 2000:248). 

Symbolisk interaktionism är ett synsätt, ett perspektiv, en utgångspunkt för en analys av den 

sociala verkligheten. Dom som använder sig av symbolisk interaktionism är inte främst 

intresserad av orsak och verkan utan snarare av att förstå skeenden.  Symbolisk interaktionism 

har en uppsättning verktyg lämpade för att förstå mänskligt beteende och mänskliga känslor. 

De viktigaste hörnstenarna är att definition av situationen alltid utgår från att interaktion är 

social, att människor interagerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv och att vi 

handlar, beter oss samt att vi befinner oss i nuet (Trost och Levin 2004:10–12).  
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I det sociala arbetet har interaktionistiska teorier ofta används för att förstå 

stämplingsprocesser och avvikande beteende av olika slag såsom prostitution, missbruk och 

mobbning. I boken Outsiders konstaterar den amerikanska sociologen Howard Becker (1966) 

att avvikande beteende skapas av samhället genom omgivningens reaktioner. Där han menar 

att det är själva regelkonstruerandet och brottet mot regler som konstituerar avvikande snarare 

än beteendet i sig. Interaktionismen lägger tonvikten på ett processtänkande som av många 

anses bättre kunna förklara komplexiteten i t ex att en ung människa inleder ett missbruk, till 

skillnad då från de mer mekaniska förklaringar som erbjuds via begrepp som kemiskt 

beroende och liknande (Meeuwisse m fl. 2006:104).  Månsson (2010) menar att detta blir än 

mer tydligt när man kommer in på frågan hur man kan förstå eller förklara att någon upphör 

med sitt missbruk. Där han menar att här ger interaktionistiska begrepp som karriär och 

vändpunkter ger ofta är intressanta förklaringar (ibid.161).  

I boken Human Nature and the Social Ordet utvecklar Charles H Cooley (1902/1964) detta 

perspektiv, med att det enskilda medvetandet inte kan skiljas från den sociala kontexten utan 

det bildar en aspekt av den. Således påverkas det egna jaget av de människor vi kommer i 

kontakt med menar Cooley. I detta sammanhang används begreppet spegeljag, då detta kan 

beskriva hur människors sociala jag växer fram i samspel med andra. Detta spegeljag 

innehåller enligt Cooley tre olika dimensioner: för det första föreställer vi oss den bild andra 

har av oss, för det andra så föreställer vi oss ett omdöme om den bilden och för det tredje 

upplever vi också en känsla som stolthet eller förödmjukelse. En förklaring till detta är att vi 

inte kan se in i andra människors medvetande vilket innebär att det är svårt för oss att avgöra 

hur andra ser och bedömer oss. Följden blir att det jag känner när jag tänker på mig själv 

grundar sig på hur jag tror andra tänker om mig. Känsligheten och mottagligheten för andras 

reaktioner på våra handlingar styrs därmed av vårt spegeljag enligt Cooley (Hilte 1996:110). 

Mest känd i detta sammanhang och i likhet med Cooley resonemang är George Herbert 

Meads utveckling av en individuell teori.  De grundläggande uppfattningarna i denna teori är 

också att människans ”Jag” växer fram i samspel med andra människor. Dock kan inte 

människor få en ”erfarenhet” om sig själv genom en interaktion med andra utan upplevelserna 

förmedlas alltid via omgivningens reaktioner eller synpunkter. Först när vi får tillgång till vårt 

”jag” kan vi göra oss själva till ett objekt och därmed kan vi se oss själva, med andras ögon. 

När människor blir ett objekt för sig själv skapas möjlighet till självreflektion menar Mead, 

vilket leder till att vi ständigt kan ha en dialog med oss själva. Resultatet blir att vi förebrår 

oss själva när vi misslyckas, stolta över oss själva när vi lyckas och att vi kan tänka på vad vi 

bör göra och vad vi helst vill göra. När människor har förmåga att vara både subjekt och 

objekt dvs. en reflexiv intelligens, använder man sig av ett rollövertagande. Rollövertagandet 

har i Meads resonemang en motsvarighet inom den enskilda individens medvetande, där det 

finns både subjekt och en objektaspekt (Hilte 1996: 112).  

Detta rollövertagande beskriver och utvecklar Mead genom att barnet i dess utvecklingsfaser 

utvecklar en medvetenhet om sig själv och av en egen självbild. Enligt Mead utvecklas barnet 

som en social varelse först genom att imitera andra personer i sin omgivning. Barnet lär sig 

genom detta rollövertagande hur det är att befinna sig i en annan människas situation. Under 
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den första utvecklingsfasen utvecklar barnet en självuppfattning, genom att barnet får en bild 

av sig själv som en separat agent dvs. som ett själv (me) genom att betrakta sig med andras 

ögon. I den andra fasen börjar barnet förstå de generella värderingarna och den moral som allt 

socialt liv är baserat på. Barnet lär sig under denna fas att inse vad som Mead kallar den 

generaliserade andra dvs. barnet inser de allmänna accepterade värderingar och moralregler 

som finns i den kultur där barnet växer upp (Giddens 2007:163).  

Införandet av ett avvikelseperspektiv i detta resonemang innebär det att Jaget står för 

avvikelsen dvs. genom rollövertagandet övertar människor omgivningens reaktioner och 

förväntningar på sina handlingar och integrerar dem efter reflektionen i Miget. Ur dessa 

rollövertaganden växer successivt bilden av oss själva fram. Men Mead menar att genom ett 

existentiellt perspektiv av ett socialt jag (självet) inte alltid är en garanti för att människors 

kommer att handla på ett sätt som överensstämmer med bilden av sig själva. Han menar att 

Jaget är den del av människor som är öppen mot framtiden och som förkroppsligar en 

spontan, kreativ och delvis oförutsägbar sida hos människor. Detta leder till att människor till 

viss del styrs av den kultur de lever i, men att det inte råder ett förutbestämt förhållande 

mellan ett rollövertagande och människors sociala liv (Hilte 1996: 112).  

Enligt interaktionismen blir vår identitet till i samspel med andra människor. Människor är 

inte bara objekt som reagerar på stimuli utan vi är också subjekt som tolkar olika symboler 

som vi sedan använder oss i relation med andra människor. Symboler som exempelvis gester, 

ord och klädval får i sin tur en betydande mening för oss själva som vi sedan kan agera 

utifrån.  Den symboliska interaktionismen är relationell men omfattar även teori kring vad 

som händer inom oss när vi samspelar med andra människor (Meeuwisse, Sunesson och 

Swärd 2006: 104).  

4.3 Stämplingsteori  

En av de viktigaste idéerna inom symbolisk interaktionism är den som rör stämpling. 

Stämplingsteori är ett sätt att tillämpa det symboliska interaktionistiska tänkande på 

”avvikande beteende”. Stämplingsteorier undersöker social definition av avvikelse och 

försöker att belägga varför olika situationer, individer, processer och händelser definieras som 

sociala problem. Teorins grundläggande perspektiv utgår inte från problemet eller avvikelsens 

bakgrund och orsak, utan det är samhällets reaktion på avvikande beteende och inte orsak som 

är grunden för stämplingsteorin. Ett socialt problem är det som någon definierar, stämplar, 

som är ett socialt problem (Ohlsson m fl. 1994:24).  

Goldberg (1993) anser att människor inte föds till att bli någon särskild sorts drogkonsument t 

ex. alkoholist eller nykterist, utan alla kan potentiellt använda droger på olika sätt ”Vad som 

avgör hur vi faktiskt kommer att använda droger är summan av våra sociala relationer”. För 

att kunna förklara varför bara vissa människor blir ”avvikare” trots att alla begår avvikande 

handlingar har Goldberg utvecklat en stämplingsteoretisk modell. Hans egen modell har vuxit 

fram ur hans egna erfarenheter på fältet med konsumenter av narkotika.(Goldberg 1993:39).  

Goldberg (1993) beskriver i sin bok Narkotikan avmystifierad. Ett socialt perspektiv att 

grundstenarna i stämplingsteorin är att man tänker och analyseras i det förflutna och fortsätter 

förbi nuet dvs. en process. Goldberg menar att det är svårt att utgå från en enda händelse, hur 
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traumatisk eller euforisk den än må ha varit, så kan händelsen inte utradera de samlade 

erfarenheterna av ett helt liv. Att använda sig av enskilda händelser i människors liv riskerar 

dessa människor att bli historielösa, menar Goldberg (1993:135). 

För att förstå grunden i Goldbergs teori utgår han från begrepp såsom: 

Självbilden, som är individens uppfattning om sig själv i relation till vilka samhälleliga 

normer som råder. Självbild grundas och modifieras genom relationer till andra människor.  

Signifikanta andra, som spelar en viktig roll i skapandet, upprätthållandet eller 

omformuleringen av en individs självbild. Personer som uppfostrar barnet, oftast föräldrar är 

de första och ofta viktigaste signifikanta andra. Det är genom föräldrarna som barnet börjar 

forma sin självbild. Allt eftersom barnet blir äldre kommer denne att få kontakt med andra 

människor som blir signifikanta andra, vilket också kommer att påverka personens självbild. 

Negativ självbild, är när en individ har lärt sig genom de responser den fått från sina 

signifikanta andra att hans/hennes person rimmar illa med samhällets ideal om hur en 

människa bör vara.  

Stämpling, är när responsen från de signifikanta andra alltid är negativt. En negativ respons 

som pågår under lång tid (Goldberg 2005: 95). 

Angående föräldrars stämpling utgår Goldberg från begreppet ”primär avvikelse” vilket han 

låter förstå att för vissa människor blir detta stämplingsprocessens begynnelse. Som tidigare 

redovisats så utgår Goldberg från att människor föds helt utan någon självbild och menar att 

barn alltid uppvisar ett ”primärt avvikande” beteende. Dock så påtalar han att: alla 

människors beteende består till att börja med av en lång rad ”primära avvikelser”. Vad som 

skiljer oss åt är de reaktioner vi får på våra ”primära avvikelser” (ibid. 138). Med det 

innebär att somliga föräldrar tar avstånd från vissa handlingar som barnet gör men inte från 

barnet själv. Barnet lär sig att hon är bra, fast just det ena eller det andra beteendet som hon 

håller på med för ögonblicket inte är bra. Däremot får andra barn budskapet att föräldrarna tar 

avstånd inte bara från vissa av hennes handlingar utan från henne själv.  Efter tillräckligt 

många sådana reaktioner lär sig barnet att det inte bara är det som de gör för ögonblicket det 

är fel på, utan att det är fel på dem som människa. Med andra ord så tar man avstånd från 

personen inte från handlingen.  

När barnet blivit så pass stort att det börjar ta sig ut ur hemmet och tar sina förstå stapplande 

steg kommer barnet att möta samhället utanför det egna hemmet genom kompisar, 

barnomsorg och skolan osv. Barnet ökar sina signifikanta andra som i sin tur ger responser på 

dennes beteende och hjälper det att lära sig de normer som gäller för den kultur som man 

lever i. Allt eftersom barnet blir äldre och har fått fler erfarenhet blir beteendet mer och mer 

socialt styrt. Även här i sina kontakter kommer en del att lära sig att de är bra men att vissa 

beteenden är dåliga. Andra människor kommer att lära sig att de själva är förkastliga. 

Goldberg påpekar att ett barn som har stämplats av sina föräldrar löper större risk för fortsatt 

stämpling utanför hemmet. Detta förklarar han genom begreppet ”beteendekongruens”, vilket 

inträffar då individen begår handlingar som inte överrensstämmer med människors egen 
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självbild. Detta upplevs otillfredsställande och man försöker då att minska inkongruensen 

antingen genom att förändra sitt beteende eller sin självbild. Goldberg beskriver detta genom 

att en: ”en individ med en negativ självbild tenderar att handla på ett sådant sätt så att hon 

får bekräftelse på sin egen negativa självbild hellre än att orsaka inkongruens genom att bete 

sig på ett sådant sätt som skulle tillskriva henne en mera positiv självbild” (ibid. 143) För en 

människa som redan har en negativ självbild brukar negativa reaktioner inte bli något annat än 

en bekräftelse på det man redan vet om sig själv (ibid.146). 

Under uppväxtåren lär sig människor vilka normer och regler som gäller i det samhälle som 

de lever i. De blir mer och mer medveten om vad som är rätt och fel och man får alltfler 

responser på sitt beteende från signifikanta andra. Tonåringar och dess självbild blir alltmer 

etablerad och underbyggd dvs. man vet ganska väl vad man är för sorts människa. En 

sekundär avvikelse framträder när ett beteende strider mot kulturella normer då människor är 

medveten om de normer man bryter mot. När stämplingsprocessen gått så långt att människan 

accepterat att man är en dålig människa fungerar inte den normala sociala kontrollen. 

Människor med en positiv självbild kan påverkas till att sluta med vissa saker på grund av 

andras negativa reaktioner på grund av att detta hotar dennes självuppfattning. Men en 

människa med en negativ själbild vet redan att den är annorlunda, dålig eller känner sig 

utanför. I detta stadium tar man reaktioner från andra som ett nederlag och inte som ett 

hjälpmedel att komma in i den sociala gemenskapen. I stället tolkas negativa reaktioner som 

ytterligare bekräftelse på hur dålig man är. Detta leder till att ju mer negativ självbild man har 

desto mer bryter man mot samhällets normer för att få bekräftelse på sin negativa självbild, 

hellre än att orsaka inkongruens genom att bete sig på ett sätt som skulle tillskriva människors 

en mer positiv självbild (ibid. 149). 

Fjärde stadiet i Goldbergs modell innebär att stämpling ger upphov till en negativ självbild 

som sedan resulterar i sekundär avvikelse, vilket innebär ett misslyckande enligt kulturella 

definitioner, vilket leder till mera stämpling osv. Varje misslyckande orsakas av tidigare 

motgångar och är med om att skapa nästa nederlag. I detta stadium är människors beteende 

avvikande på ett flertal stadium såsom exempelvis genom ett missbruk. Men Goldberg menar 

att denna process inte kan betraktas som klart avgränsade gentemot varandra, utan de kan 

pågå samtidigt samt att dessa kan försvaga och förstärka varandra (ibid. 152). Människor som 

befinner sig i detta stadium bryter mot de normer de själva anser riktiga. De provocerar fram 

negativa reaktioner inte bara hos andra utan även hos dem själva. Därmed är det svårt att 

behålla självbilden på samma nivå där den för närvarande befinner sig. I stället föreligger en 

ständig risk att människor måste omdefiniera självbilden i negativ riktning, vilket leder till en 

ond spiral där de upptrappande sekundära avvikelserna betraktas av alla som ytterligare bevis 

för hur misslyckad man är som människa. Här känner sig människor utstötta och söker sig 

därför till andra grupper som också är utstötta från samhället. Självbilden devalveras ännu 

mer vilket leder till ökad sekundär avvikelse som i sin tur gör att avvikelsespiralen pågår hela 

tiden (ibid. 169). 

Sammanfattningsvis använder Goldberg sig av fyra stadier i sin stämplingsteoretiska modell: 
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Föräldrars stämpling dvs. den primära avvikelsen. Vissa människor lär sig att det inte bara är 

aktiviteten det är fel på utan att han eller hon också är en dålig människa. 

Samhällelig stämpling dvs. ett barn som stämplats av sina föräldrar löper större risk att 

stämplingen forsätter ute i samhället. I detta stadium är det svårt att ändra på den tidigare 

etablerade negativa självbilden. Oftast handlar människan så att denne får bekräftelse på sin 

negativa självbild. 

Sekundär avvikelse dvs. de fortsatta negativa responser gör att självbilden blir mer rådande. 

Människor med en negativ självbild vet redan att de är sämre och annorlunda än andra 

människor. I detta stadium ser oftast inte människor reaktionerna i samhället som en hjälp 

utan de tolkar det som något fortsatt negativt, vilket ytterligare bekräftar den negativa 

självbilden. 

Avvikelsespiralen dvs. är en försämring från föregående stadium. Ju fler negativa responser 

man får ju svårare får människor att ha kvar den låga självbilden. Detta innebär att man 

delvalverar självbilden alltmer och som i sin tur leder till ännu mer stämpling. I detta 

”bottenläge” på avvikelsespiralen finns det oftast val två val för de berörda: antingen bryter 

man den negativa spiralen eller så tar man livet av sig (ibid. 95-104). 
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Kapitel 5 

5.1 Metod 

Jag kommer i detta kapitel att redogöra val av metod, den narrativa metoden i förhållande till 

den här studien och sedan uppsatsens genomförande. I genomförandet går jag igenom allt från 

förberedelser till utförandet och analys av intervjuerna. Jag kommer också att redogöra för hur 

jag gjort mitt urval samt undersökningens etiska aspekter. Jag har valt att lägga stor vikt på de 

etiska aspekterna då jag anser att mitt uppsatsämne kan vara känsligt och att det behövs en 

forskningsetisk reflektion. Vidare kommer jag att gå igenom vad jag gjort för att ge min 

undersökning god validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

5.1.1 Val av metod 

Enligt Kvale (1997) är den faktiska situationen då man ska genomföra en studie, oavsett 

vilken sort något som alltid föregås av en lång process av tematisering och planering. Han 

säger också att det är under dessa första faser av forskningsprocessen som det är viktigt att 

man reflekterar runt de övergripande frågorna vad och varför: vad skall studeras? Vilka 

frågeställningar/problem är jag intresserad av? Vilket är syftet? Dessa typer av frågor bör till 

viss del ha besvarats innan man ställer frågan: Hur ska jag gå tillväga? Vilken metod ska jag 

välja? Frågan om tillvägagångssätt gäller övergripande val som: ska det vara en kvantitativ 

eller kvalitativ studie och vilket angreppssätt och vilken analysmodell (hermeneutik, 

diskursanalys etc.) ska vara utgångspunkten? (Johansson 2009:244).  

I undersökningar av unga vuxnas missbruk tolkar jag det som att man nästan uteslutande utgår 

från ett utifrånperspektiv dvs. som en yttre och tinglik struktur som omger och begränsar 

människans handlingar (Hilte 1996:108) Undersökningarnas intresse har ofta fokuserats på att 

finna riskfaktorer som kan komma att förklara enskilda människors missbruksproblem. Dessa 

undersökningar och resultat av dessa bygger ofta på information som samlats in via enkäter 

(Lilja och Larsson 2003: 10). 

Eftersom min undersökning handlar om förståelsen av unga vuxnas egna berättelser om 

droger och livsvillkor väljer jag att göra den från ett inifrånperspektiv. I min studie anser jag 

att det är de unga vuxnas subjektiva upplevelser och erfarenheter som bättre kan ge svar på 

min forskningsfråga. Det är den kvalitativa metoden som möjliggör för mig en förståelse om 

unga vuxnas berättelser om droger och livsvillkor. Lennart Nygren, Professor i socialt arbete 

vid Umeå universitet (Larsson, Sjöblom och Lilja 2008), menar att berättelser är viktiga i det 

sociala arbetet, och att det gäller vare sig vi är socialarbetare, utbildare eller forskare. När vi 

försöker förstå vilken betydelse sociala problem har för olika individer räcker det inte med 

kortfattade sociala utredningar, polisrapporter eller ett utvecklat undersökningsinstrument som 

så ofta tillämpas inom psykiatrin, missbruksvård och familjebehandlingar. Nygren menar att 

när vi tänker på en person med missbruk tar vi alltid in våra erfarenheter som ett material för 

att förstå, ett material som till stor del är uppbyggt av sådant vi varit med om och kan berätta 

om och sådant som andra berättat för oss. Inte minst viktigt är missbrukarens egen berättelse 

menar Nygren. För om vi försöker att bortse från dessa erfarenheter och berättelser och 

försöker begripa missbruket enbart med hjälp av dokument och instrument – vad blir då kvar, 

undrar Nygren (2008:21).  
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Eliason (1995:32) anser att inifrånperspektiv är viktigt, framför allt därför att vi lyssnar och 

försöker förstå enskilda människors erfarenhet, kunskaper och upplevelser. Men enligt 

Eliason är inte detta tillräckligt i en forskningsstudie. Perspektivvalet innebär även att vi 

behöver förstå och söka kunskap om faktiska förhållanden och samhälleliga processer, som 

skapar den enskildes maktlöshet. 

”När vi väljer perspektiv är det alltså inte bara en fråga om vilka parters 

erfarenheter, frågor och bekymmer vi lyssnar till utan också om att vi vidgar 

perspektivet tillräckligt för att vi ska kunna se de allmänna problemen bakom 

enskilda människors vardagliga bekymmer”(Eliasson 1995:169). 

Visserligen är det viktigt det som Eliasson påvisar, men för mig blir detta svårt att leva upp 

till då min studie är av en mindre sorts forskning. Mitt mål blir snarare att försöka förstå unga 

vuxnas livsberättelser och där kunna påvisa vilka förhållanden som påverkar deras 

drogmissbruk och livsvillkor. Jag är dock väl medveten om att resultatet från mina intervjuer 

inte kan generaliseras till alla unga vuxna i Sverige. 

 

5.1.2  Narrativ metod 

Betydelsen av ordet narrativ är berättande eller berättelser (av lat. narro berätta och gnarus 

vetande). Berättandet är en integrerad del av vårt sätt att formulera erfarenheter och kunskap 

om det som vi finner anmärkningsvärt, olidligt och plågsamt eller fantastiskt. Vi förstår både 

oss själva och andra, våra relationer och den värld vi lever i, med hjälp av berättelser (Skott 

2004:9). 

Under de senaste årtiondena har berättelsen och berättande fått en allt mer erkänd plats som 

kunskapsform i vetenskapliga sammanhang. Sedan i mitten av åttiotalet kan man se 

framväxten av ett tvärdisciplinärt forskningsfält som kallas narrativa studier eller 

berättelseforskning. Sociologen Anna Johansson (2005) menar att narrativa studier är ett 

sökande efter verktyg för att förstå konstruktionen av den sociala verkligheten, hur sociala 

strukturer, relationer och identiteter skapas och omskapas. I narrativa metoder använder man 

olika metoder för att samla in och analysera muntliga eller skriftliga berättelser. Enkelt 

uttryck är livsberättelser den berättelse som en person berättar om sitt liv eller valda aspekter 

av sitt liv. Ur ett forskningsperspektiv använder man sig av livsberättelser för att undersöka ur 

olika aspekter/teman/perspektiv hur människor ger sina liv mening och skapar identitet. 

Människors egna tolkningar av sig själva sätts i centrum (ibid. 25). 

 

Sociologen Laurel Richardsons beskriver fem sociologiska aspekter i en narrativ analys av 

livsberättelser: 

 Berättelser artikulerar våra vardagserfarenheter och skapar ordning och mening i vårt 

dagliga liv. I människors livsvärld synliggör berättelser de regler och 

tolkningsramarna vi dagligen använder för att förstå oss själva och andra. 

 Berättelser skapar en slags ordning i våra liv. I berättande utvecklas en sorts identitet 

som också synliggör hur människor upplever sina subjektiva liv. 
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 Genom berättelser får vi möjlighet att förstå andra människor. Vi får ta del av 

människors liv, både dem vi har i närvarande i våra liv och andra som vi inte 

personligen känner. 

 Kulturella berättelser kan ge oss modeller för hur vi ska förstå våra liv. Berättelser 

såsom ”vårt eget folk” eller Land/nation. 

 Kollektiva berättelser kan ge röst åt dem som varit tystade och marginaliserade. Dessa 

berättelsers viktigaste roll är att ge hopp, mod och en dröm om en möjlig social 

förändring (ibid. 24). 

  

Ricoer (1976) menar att genom livsberättelser förmedlar vi våra traditioner, vanor och 

värderingar, hur vi ser på världen (Skott 2004:16). Sociologen Catherine Kohler Riessman 

(1993) påvisar att kärnan i narrativa studier är dess tolkande karaktär. Det handlar om att 

systematiskt tolka andra människors tolkningar av sig själva och sin sociala värld. Riessman 

menar att detta förhållningssätt sätter mänskligt handlande och fantasi först och att det därmed 

är väl lämpat för studier av identitet och subjektivitet (Johansson 2005:27). 

När man således använder sig av narrativ metod ska detta uppfattas som en tolkande aktivitet. 

Forskaren ska i den här uttolkande aktiviteten fråga sig: Vad betyder den här berättelsen, och 

vilken mening har den? Det är en aktivitet där man inte söker efter en enda ”sann” tolkning 

utan där man utgår ifrån att varje berättelse står öppen för en mångfald tolkning.  

 

Kåks (2007) påvisar att unga vuxna människors berättelser om sig själva i grunden bärs upp 

av samma förutsättningar för och aspekter av en livsberättelse som gäller för äldre människor. 

Oavsett vid vilken tidpunkt i livet detta sker så handlar det i grund och botten en strävan att 

efter att organisera sina tidigare erfarenheter i en meningsfull följd. Att sammanfatta och 

försöka förstå det som har varit blir med andra ord det verktyg som hjälper de flesta, äldre 

som yngre, att mejsla ut en tydligare bild av sig själva och sina möjligheter (ibid. 76). 

5.1.3Narrativ metod i förhållande till den här studien 

Eftersom studiens syfte var att utforska hur unga vuxna människors såg på droger och sina 

livsvillkor ställde jag mig frågan: vilken slags metod skulle jag använda för att få svar på mitt 

studiesyfte? Efter många lästa sidor i olika metodböcker blev mitt val den narrativa metoden. 

Anledningen till att jag valde denna metod var att jag var intresserad av att undersöka unga 

vuxnas egna upplevelser. Jag ville bygga min studie på deras berättelser.  De unga vuxnas 

egna livsberättelser kommer därmed att stå som fokus i min undersökning. Jag har medvetet 

valt att presentera detaljerade beskrivningar med många och ibland långa citat i resultat och 

analysdelen, eftersom de unga vuxnas egna ord och berättelser bättre speglar erfarenheterna 

än mina egna omskrivningar av dem. Jag har med andra ord valt utifrån livsberättelsernas text 

och dess citat en vilja att visa för läsarna hur studien har gjorts. I texten finns därför inte bara 

citat från livsberättelserna utan också en ingående analys av citaten. Jag har använt citaten på 

det här sättet för att skapa en genomskinlighet, för att läsarna ska få en möjlighet att följa 

analysen, hur den har gjorts och vilka slutsatser jag drar utifrån analysen.  
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5.1.4 Empiri söker teori 

Min ambition är i första hand att söka information i empirin. Teorierna har växt fram ur 

empirin för att förtydliga och fördjupa berättelserna och som sedan används löpande i min 

tolkning och analys. Både begrepp och teorianvändning har vuxit fram under studiens gång i 

en ständig växelverkan med de unga vuxnas livsberättelser. Vissa teorier har under arbetets 

gång lämnats för att ge plats åt andra teorier som jag ansett passat bättre i de mönster som har 

framträtt.   

 

5.2  Genomförandet 

5.2.1 Förberedelser inför studien 

Jag hade i ett tidigt skede bestämt mig för att utföra uppsatsstudien själv, vilket medfört att jag 

har varit ensam i mina studieförberedelser. Värdet av att arbeta i par har betydelsen för 

studiens kvalité då det finns två par ögon som ser mer än ett, och arbetet kan också innebära 

att man driver på varandra på ett positivt sätt. När man är två under skrivandes gång kan man 

också ta hjälp av varandra om man kör fast eller när man är osäker på hur man ska gå vidare.  

Men man kan också göra som jag har gjort, jag har skaffat mig en utomstående läsare, en 

läsare som hjälper mig att notera där det är svårt att förstå ord, uttryck, sammanhang och 

liknande. Min läsare berättar för mig vad jag gjort så att jag får en återkoppling på hur min 

text fungerar samt att denna läsare upptäcker vad som fattas eller måste tas bort (Rosenqvist 

och Andren 2006:44). Dock kommer inte denna läsare att få tillgång till det anonymiserande 

intervjumaterialet. Jag har också haft ett gott samarbete med min handledare som visat mig 

hur jag kan göra och gett mig påpekande så att jag själv har kommit på hur jag ska lösa olika 

problem. Jag anser med detta, att mitt val av att utföra studien själv inte kommer att påverka 

studiekvaliteten. 

Innan man bestämmer sig för vilken eller vilka metoder som man skall använda sig av bör 

man enligt Trost (2009:27) ställa sig frågan om valet stöter på några etiska problem. Där han 

vidare menar att inga studier är så viktiga att de kan motivera brister i etiken. Det gäller 

alltifrån datainsamling över beskrivningar, analyser, tolkningar och sedan till den slutliga 

framställningen. Inga uppgiftslämnare ska behöva känna sig obehaglig till mods under något 

moment. Man skall också fundera över huruvida man indirekt går den personliga integriteten 

alltför nära. Nästan alltid finns etiska problem närvarande i större eller mindre grad och det 

gäller att i möjligaste mån minimera de kvarstående problemen.  

Innan jag bestämde mig för vilken eller vilka metoder som jag skulle använda mig av så 

diskuterade jag med min handledare, då jag upplevde en osäkerhet om min uppsats kunde 

innehålla en etisk problematik. I samråd med min handledare bedömdes det att min 

undersökning behövde etikprövas vilket innebar att vi lämnade en ansökan till 

forskningsetiska nämnden på Högskolan Dalarna. Forskningsetiska nämnden granskade min 

studie och efter komplettering så godkändes min ansökan (se beslut under bilaga nr. 1).  

 



19 
 

5.2.2  Urval och avgränsningar 

För att välja ut mina respondenter använde jag mig av ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval består som namnet antyder av sådana personer som för tillfället råkar 

finnas tillgängligt för forskaren. Att man väljer bekvämlighetsurval brukar också vara ett 

resultat av faktorer som tillgänglighet på individer som annars är svåra att få tag i. (Bryman, 

2007:114). Mitt urval var att tre unga vuxna människor skulle befinna sig inom 

missbruksvårdens öppenvårdsbehandling. Anledningen till detta begränsade urval på tre, var 

att jag ansåg det som rimligt med tanke på mitt val att utföra undersökningen på egen hand 

och med hänsyn till den tidsmarginal som är fastställd för denna uppsatskurs. Kvale (1997) 

menar att antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte. I kvalitativa 

intervjuundersökningar tenderar antalet personer att vara antingen för litet eller för stort. Om 

syftet är att förstå världen som den upplevs av en särskild person, räcker det med denna enda 

person (ibid.98).  

Inledningsvis tog jag kontakt med en enhetschef på en av Sveriges kommunala 

missbruksvård. Jag informerade muntligt till enhetschefen om mitt syfte med studien 

samtidigt som jag överlämnade en skriftlig information om studiens etiska riktlinjer samt 

tillvägagångssättet att informera berörda personer till studien. Enhetschefen i sin tur 

delegerade över detta till socialsekreterarna som arbetar på denna kommuns missbruksvård. 

Eftersom de tilltänkta respondenterna kunde tänkas befinna sig i en upplevd beroendesituation 

i förhållande till socialsekreteraren kom socialsekreterarens roll att begränsas genom att denne 

delade ut informationsbrev till tilltänkta respondenter d.v.s. inte tillfrågade dem direkt, för att 

respondenterna själva skulle kunna avgöra om de ville delta i studien eller inte. De tilltänkta 

respondenterna som fick detta informationsbrev bedömdes av socialsekreteraren att de inte 

var sårbara i sina situationer. Jag har med detta överlåtit till socialsekreterarnas profession och 

kompetens att bedöma om och vilka personer som skulle vara lämpliga att informeras om min 

studie.  

Ämnet unga vuxna, droger och livsvillkor hade kunnat innebära en hel del, utan en klar 

definition av mitt urval hade min studie blivit alltför bred. För att avgränsa min studie var det 

nödvändigt för mig att finna en lämplig målgrupp. Mina urvalskriterier på respondenterna var 

därmed: 

 Att de skulle vara i åldern 18-25 år.   

 Att de skulle ha erfarenhet från ett missbruk/beroende av droger och att de skulle ha 

varit i kontakt med missbruksvårdens öppenvård.  

 Ett annat krav var att personerna i fråga, själva skulle vara positiva till att delge mig 

sin livsberättelse.  

5.2.3  Förberedelser inför intervjuerna 

Kontakten med intervjupersonerna dvs. respondenterna, är det momentet som tillhör en viktig 

del av förberedelserna. Det handlar om att kontakta deltagare i studien via brev, telefon eller 

muntligt. Det handlar vidare om att praktiskt följa forskningsetiska regler genom att informera 

de tillfrågande om syftet, ge deltagarna möjlighet att när som helst dra sig ur studien samt att 

hitta sätt att garantera deras anonymitet. Det gäller också att tillsammans med deltagarna 
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bestämma tid plats för intervjun, hur länge intervjun ska pågå och diskutera eventuell 

uppföljning (Johansson, 2005:246). 

Efter att jag fått klartecken från socialsekreterarna om vilka personer som gett sitt samtycke 

att delta i studien skickade jag informationsbrevet till samtliga respondenter, ett brev 

skickades via fax. I detta informationsbrev beskrev jag intervjuns syfte, inspelning av 

intervjun samt att intervjun kommer att ta cirka en timme. Jag informerade också om de etiska 

riktlinjerna som gällde för min studie samt att innan jag färdigställer uppsatsen kommer jag 

att erbjuda dem att ta del av materialet för att de själv skulle kunna komma med synpunkter på 

vad som har skrivits. Om de vill kommer de att få ta del av uppsatsen när den är färdigställd. 

Därefter kontaktade jag respondenterna per telefon, en kontakt skedde genom en 

socialsekreterare, för att datum och tid kunde bestämmas för intervjun. Platser där vi skulle 

träffas för intervjuerna bestämdes av informanterna själva. (informationsbrev finns bifogat i 

bilaga nr.2) 

5.2.4 Genomförande av intervjuerna 

Intervjusituationen är en specifik situation placerad i tid och rum. Som forskare har jag ansvar 

för att de ramar som satts upp tidigare också följs samt för att ge själva intervjuprocessen en 

ram, en början och ett slut (Johansson, 2005:248). Människor med missbruk- och eller 

beroendeproblem samt andra sociala problem kan möjligtvis på olika sätt uppleva det känsligt 

att prata med en utomstående person. Därför har jag ansett att det är ytterst viktigt för mig att 

respondenterna skapar ett förtroende för mig och känner sig trygga med att öppna sig och dela 

med sig av sina tankar och känslor. En historia berättas alltid av någon för någon. En av de 

viktiga aspekterna av en muntligt framförd berättelse är således samspelet mellan den som 

berättar och den som lyssnar.  

 

I denna intervjusituation måste jag också vara medveten om att intervjuns öppenhet och 

intimitet kan vara förförisk och få respondenterna att avslöja saker som de senare kommer att 

ångra. Denna personliga närhet i intervjusituationen ställer stränga krav på min känslighet när 

det gäller hur långt jag ska gå i mina frågor.  Jag vill inte att mitt arbete på något sätt ska ge 

upphov till någon form av skada hos mina respondenter (Kvale, 1997:110). Min undersökning 

kommer att bygga på respekt för andra människors värde och av den anledningen kommer jag 

både innan, under och efter det att uppsatsarbetet genomförts ta stor hänsyn till 

forskningsetiska principer och krav som gäller vid Högskolan Dalarna (se vidare under 

rubriken Etiska riktlinjer). 

 

I de tre intervjusituationerna har jag inledningsvis presenterat mig själv samt min utbildning. 

Därefter så har jag informerat om studiens syfte samt de etiska riktlinjerna som gäller för 

studien. Innan vi påbörjat intervjun har det diskuterats huruvida respondenterna vill ta del av 

intervjumaterialet samt den färdigställda uppsatsen samt att jag har gett dem möjlighet att 

ställa frågor om studien, användning av bandspelare etc.  

 

Att formulera frågor som uppmuntrar människor att berätta om sina liv kräver noggrann 

reflektion (Johansson 2005:247). ”En bra intervjufråga bör bidra tematiskt till 
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kunskapsproduktionen och dynamiskt till skapandet av ett bra samspel mellan intervjuare och 

intervjuperson” (Kvale 1997:121).  Valet av min intervjufråga grundar sig på att jag ville att 

respondenterna själva skulle få bestämma vad de ville berätta om och hur mycket de ville 

berätta för mig. I samtliga intervjusituationer har jag endast använt mig av en fråga: ”Om du 

skulle skriva en bok om ditt liv, vad skulle bokens kapitel handla om?  Eftersom avsikten var 

att fånga respondenternas berättelse intog jag därför en mer tillbakahållen roll. Jag har också 

under intervjuerna försökt att lyssna med respekt och använt mig av uppföljningsfrågor, till 

exempelvis genom direkta frågor om vad som just har sagts. Jag har även använt mig av mitt 

kroppsspråk såsom att nicka med huvudet eller ett instämmande ”mm”. Jag har också låtit en 

stunds tystnad inkomma för att respondenterna själva skulle kunna reflektera över vad de 

berättat. Samtliga intervjuer varade mellan en timme till en och en halv timme beroende på 

hur mycket respondenterna själva ville berätta. I slutet på samtliga intervjusituationer har jag 

frågat respondenterna hur de har upplevt intervjun samt om de har några frågor angående 

studien. Jag har i samtycke med respondenterna delgett dem min tolkning av intervjuerna 

samt gett dem möjlighet att kontakta mig för att klargöra eller förändra det utskrivna 

intervjumaterialet. Samtliga respondenter har godkänt det utskriva intervjumaterialet. 

 

 

5.2.5 Databearbetning och analysförfarande 

Jag har vid ett flertal tillfällen lyssnat noggrant på det inspelade materialet samt transkriberat 

materialet dvs. överfört från tal till skrift.  Jag har valt att skriva ut all material ordagrant samt 

tagit med verbala uttryck såsom skratt och suckar och även pauser i berättandet. I 

utskriftsmaterialet har jag enligt de etiska principerna avidentifierat personerna med andra 

namn och personlig fakta.  

När väl transkriberingen var genomförd läste jag varje berättelse först i sin helhet ett flertal 

gånger för att låta berättelsen presentera sig.  I denna läsning framkom känslan av olika 

budskap, som både sammanföll och varierade mellan de olika berättelserna (Skott 2004: 88). 

Tecken på förekomsten av dessa budskap var att respondenterna upprepade gånger under 

berättelsens gång återkom till samma tema, som var: uppväxt, vägen in i ett och under 

missbruk och drogfrihet.  

”Att analysera betyder att skilja något i delar eller element” (Kvale 1997:171). Jag har valt 

att använda mig av Kvales (1994) steg i denna process. Han beskriver att analysen har flera 

steg. I det första steget beskriver respondenten sin livsvärld, berättar spontant om olika 

upplevelser, om känslor i förhållande till ett ämne. I detta steg gör jag ingen omfattande 

tolkning. I det andra steget upptäcker respondenten själv nya förhållanden under intervjun, ser 

nya meningar i vad han/hon upplever eller gör. Utan hjälp av min tolkning börjar 

respondenten att se nya samband i sin livsvärld, på grund av sina spontana beskrivningar. I det 

tredje steget under intervjun koncentrerar och tolkar intervjuaren meningen i det som 

respondenten beskriver och sänder tillbaka meningen i form av uppföljningsfrågor. Där jag 

ibland ställt frågor såsom ”Hur menar du nu?” Detta är ett viktigt steg i analysen, för att 

minska missförståndet i det senare analysarbetet. I det fjärde steget tolkas det utskrivna 

materialet av intervjuaren, antingen ensam eller tillsammans med andra forskare. Jag har valt 
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att göra denna tolkning ensam. Detta har skett genom att jag har strukturerat upp 

intervjumaterialet inför analysen genom en datautskrift. Sedan har jag kartlagt materialet så 

att det blir tillgängligt för en analys vilket har skett genom att jag har tagit bort överflödigt 

material såsom avvikelser, upprepningar och väsentligt och oväsentligt. Vad som är väsentligt 

eller oväsentligt har styrts av undersökningens syfte. Jag har som tidigare beskrivit, valt att 

analysera och tolka det som faller under teman: uppväxt, vägen in i och under ett missbruk 

och drogfrihet. 

Under själva analysarbetet utvecklas innebörder i intervjun såsom nya perspektiv på olika 

fenomen i berättelserna. I detta sammanhang är det viktigt med min egen förförståelse vilket 

jag tidigare redovisat under rubriken Förförståelse.  I det femte steget beskriver Kvale (1994) 

att efter man analyserat och tolkat intervjumaterialet kan man presentera sin tolkning för 

intervjupersonerna, som då får en möjlighet att kommentera intervjuarens tolkningar och 

utveckla sina egna uttalanden (ibid. 171-172). Hur jag har gjort detta finns skrivet under 

rubriken Genomförande av intervjuarna. 

5.2.6 Etiska riktlinjer 

Åtgärder som har vidtagits för att minska eller eliminera eventuellt etiska problem är genom 

det så kallade informationskravet där respondenterna fått en fullständig förhandsinformation 

om studiens syfte och vad ett deltagande innebar som exempelvis att det fanns vinster i 

studien i fråga om ny kunskap om bakomliggande förhållanden som kan komma att förbättra 

människors livsvillkor i vårt samhälle. Information har givits med vilka för- och nackdelar 

mitt arbete kunde medföra såsom upplevelse av ett obehag av frågorna, kunde intervjun 

avbrytas samt att de bestämde själva vilka frågor som de ville svara på. De blev informerade 

både muntligt och skriftligt, för att sedan fundera i lugn och ro, om de ville delta i studien. De 

fick även information om att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst kunde 

dra sig ur intervjun. I informationen framkom också mina kontaktuppgifter om eventuella 

frågor kunde tänkas uppkomma angående min undersökning eller vid anmälan om deltagande.  

Genom samtyckeskravet skyddades respondenterna genom att de själva fick bestämma över 

sin medverkan i studien. De skulle kunna avbryta utan att det medförde negativa följder för 

dem. Om de valde att avbryta sin medverkan skulle jag absolut inte att utsätta dem för några 

former av påtryckning eller på någon annat sätt försökt påverka deras beslut. Därmed kom jag 

inte att inkräva ett skriftligt samtycke från tilltänkta respondenter. 

 

Utifrån konfidentialitetskravet har jag etiskt reflekterat genom att inga personuppgifter fanns 

med och de uppgifter som de lämnade har inte lämnas ut till någon eller används så att de som 

person kunde identifieras. För att skydda deras identitet och privatliv ändrade jag deras namn 

och andra igenkännliga fakta. Intervjumaterialet har varit inlåst i ett dokumentskåp under 

uppsatsprocessen. Det grova ursprungsmaterialet, dvs. intervjuerna i sin helhet, har efter 

uppsatsseminariet makuleras/förstörts, för att skydda att material inte kom i orätta händer. 

 

Informationen till respondenterna påvisade också att det insamlade materialet inte har 

användas för något annat syfte än för forskningen dvs. genom nyttjandekravet var de 
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skyddade mot att forskningsändamålet inte används för beslut eller åtgärder som direkt kunde 

påverka den enskilde, såsom exempelvis behandling eller samtal (Forsman 2010). 

 

5.2.7 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Med validitet avser att man som forskare verkligen har undersökt det man ville undersöka och 

ingenting annat (Thuren 2007:26). Inför min studie har jag noggrant förberett min intervju 

samt varit noga med att informera mina respondenter om mitt syfte med studien. Något jag 

anser stärker validiteten i min studie. Något som också bidrar till att jag anser att validiteten i 

min studie är stark är det faktum att jag mätt det jag ursprungligen bestämde mig för att mäta, 

det vill säga mina respondenters egna livsberättelser. 

Reliabilitet innebär att studien är tillförlitlig (ibid. 26). Att få en studie tillförlitlig kan ske 

genom att man gör en ny undersökning med samma metoder och om man får samma resultat 

kan studien anses tillförlitlig. Min studie är narrativ vilket innebär att reliabiliteten sänks. 

Anledningen till detta är att min studie inte har för avsikt att generalisera utan syftet är att 

exemplifiera utifrån respondenternas livsberättelser. Jag har således inte som avsikt att 

generalisera mitt resultat utan jag vill ge en bild av just mina respondenters verklighet. Jag har 

dock försökt att höja reliabiliteten genom att förtydliga mina begrepp och perspektiv så att 

tolkningen blir noggrann igenom hela studien (Kvale 1997: 85). Jag har också genomfört alla 

intervjuer själv och transkriberat det empiriska materialet ensam. Jag har delgett 

respondenterna det utskrivna intervjumaterialet, där de fått möjlighet att ändra eller 

komplettera med annan eller ny information, vilket jag anser kan ha en positiv påverkan på 

reliabiliteten.   

Generaliserbarhet innebär att man kan tillämpa resultat på en annan population dvs. liknande 

respondenter. För att kunna ha en generaliserbarhet krävs det att man har en god validitet och 

en säker reliabilitet (ibid. 210). Generaliserbarheten i min studie är låg om inte obefintlig på 

grund av att min narrativa forskningsmetod innebär att jag vill förstå hur det kan vara eller hur 

det är för vissa människor, till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden då man vill 

förklara hur den faktiska verkligheten ser ut genom att generalisera. ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av 

människors erfarenheter, frilägga deras livsvärldar före de vetenskapliga förklaringarna” (ibid. 

9).  
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Kapitel 6 

6.1 Resultat 

Syftet med min studie var att utifrån tre unga vuxnas livsberättelser synliggöra om och i så 

fall hur droger påverkat dem. Mitt syfte var också att jag ville förmedla en känsla samt en 

förståelse av hur dessa tre människor upplever sina livsvillkor. I detta kapitel har jag för 

avsikt att redovisa resultatet genom att besvara mina frågeställningar. Utifrån mitt eget etiska 

ställningstagande har jag valt att inte redogöra för dessa livsberättelser i sin helhet. Däremot 

kommer redovisningen att innehålla citat som är tagna direkt från respondenternas egna 

berättelser. Jag har valt att återge citaten i sitt ursprungliga uttryck dvs. jag vill lyfta fram 

respondenternas egna ord. Respondenternas namn är fingerat i berättelserna och vissa detaljer 

är ändrade för att inte röja de unga vuxnas identitet.  

 

  

6.1.2 Finns det bakgrundsförhållanden som kan påvisa att unga vuxna börjar med 

droger? 

Lasse 

Lasse är idag 24 år (min ant.) Han har växt upp med sin mamma, pappa och en syster. Lasse 

berättar att hans pappa har schizofreni och han har också alkoholproblem. Lasse tycker att 

pappans beteende varit annorlunda, att han haft väldigt konstiga idéer och en speciell 

uppfostran. Lasse upplever att pappan bara tänkt på sig själv, ett typiskt egotänkande. Han och 

pappan har inte umgåtts med varandra berättar Lasse. Som liten kände sig Lasse annorlunda, 

han tyckte själv att han var ”fel” som liten, han kände sig utanför och att han alltid var i 

vägen: 

[...] Jag har faktiskt känt mig annorlunda, jag har känt mig dålig [...] jag har alltid känt mig ja 

väldigt felplacerad. 

Lasse har under sin skoltid upplevt mycket frustration, han berättar att han är dyslektiker och 

att han inte fått den hjälp han skulle behövt. Han upplevde mycket skam över att han inte 

klarade av skolan. Vilket resulterade i att han ganska snabbt lärde sig att det inte var något ide 

att satsa på skolan. Lasse har tyckt att han inte har varit tillräckligt bra, han har velat vara 

någonting annat, han har spelat någon annan: 

[...] Om jag beter mig på det här viset så uppfattas det inte så skamsigt för att det är jag. Det är 

mycket lättare att vara ogillad för någonting jag egentligen inte är än att vara ogillad för den jag 

är. 

Under Lasses uppväxt träffar pappan en ny kvinna vilket Lasse har haft svårt att prata om, 

sina känslor har han hållit inom sig själv: 

[...] så var jag jämt som liten, ja, jag ville inte prata om saker och ting. Jag hade ingen lust, jag 

ville bara stänga av [...] Jag visade ju inte känslor heller utan det var bara, nej det skulle inte 

vidröras bara. 

Eva 

Eva är 25 år idag (min ant.) Hon har vuxit upp med sin mamma och pappa. Eva berättar att 

hon idag kan se att det gick fel redan från början i hennes uppväxt, att det var mycket som var 
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galet. När Eva och hennes syster växte upp fick de vara med när hennes föräldrar åt middag 

och drack alkohol. Eva frågar sina föräldrar en gång: 

[...] Sen vet jag att min syster och jag frågade när vi var små alltså vi nådde knappt över 

bordskanten, så sa vi: kan inte ni dricka mindre? Nä det kan vi inte göra, det tänker vi inte göra. 

Nähä, ok, jaha då är det så här vuxna gör, dom dricker alkohol varje dag.   

Eva menar att det var så här det såg det ut när hon växte upp. När hon började i mellanstadiet 

så märkte hon att det bara var hennes föräldrar som drack så ofta. Eva upplevde en pinsamhet 

kring detta och förstod att det var lika bra att ”lägga locket på”.  

Vidare berättar Eva att hon idag kan se hur hennes dysfunktionella beteenden uppstod. Hon 

berättar att hon började ”jaga efter allt utanför henne själv”, något hon tror beror på att hon 

inte hade blivit bekräftad hemifrån. Hon säger att det inte fanns några gränser hemma, ingen 

som tillrättavisade henne. Det var alltid något som fattades henne. Hon sökte sig alltid till 

sådant som var roligt och häftigt, vilket med åldern utökades till de ”farliga gängen”.  

 

Maria 

Maria är idag 20 år (min ant.) Hon är adopterad och kom till Sverige som treåring tillsammans 

med sin biologiska bror. Maria har vuxit upp i en familj som visat upp en fin fasad utåt, men 

”insidan” av familjen har präglats av knepiga förhållanden berättar Maria. Hennes bror har 

tagit mycket plats i familjen, där Maria själv har fått stått åt sidan. Hon upplever sig själv som 

liten och att hon var ”en snäll liten flicka ” som ofta fick klara sig själv: 

 Jag fick inte så mycket uppmärksamhet hemma det fick jag inte [...] 

Marias uppväxt har präglats av mycket mobbning i skolan från klasskamrater. Under 

uppväxten har Maria haft en dålig relation till sin bror. Maria har blivit misshandlad och 

sexuellt utnyttjad av sin bror: 

 [...] ja mycket sånt, själva övergreppet var bara vid ett tillfälle, de va, ska man säga hela vägen. 

När Marias bror flyttar hemifrån säger Maria: 

[...] Då skulle jag få allas uppmärksamhet och jag visste bara ett sätt att få det och det var att 

vara lika jävlig som min bror hade varit, helst lite jävligare skulle jag vara, för då skulle alla bara 

se mig. 

 

6.1.3 Påverkar drogen de unga vuxnas individuella utveckling? 

Lasse 

Lasse berättar att han började dricka alkohol när han gick i sjunde klass och att det var i 

samband med föräldrarnas skilsmässa:  

Ja men i sjuan började jag dricka alkohol och de jag kan se idag att jag var redan alkoholist 

redan då liksom. Det var jag ju liksom för att när jag gick ut och drack med mina kompisar så 

var det ju alltid jag som skulle bli värst, det var jag som skulle bli mest full, var den som 

behövde liksom verkligen bokstavligen bäras hem från stan liksom.  
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Lasses väg in i ett missbruk kommer sedan att fyllas med mycket olika droger, bråk och 

osämja med sin dåvarande flickvän. Han började också med klotter och skadegörelser. Han 

berättar att klottret och skadegörelsen fungerade som en uppbyggnad för hans egen 

självsäkerhet, som han annars menar att han inte hade. När Lasse var runt sjutton år 

eskalerade hans drogande och han röker då hasch dagligen. Flera olika händelser i Lasses liv 

kommer sedan att påverka honom så mycket att han till slut kommer att hamna på ett 

behandlingshem. Efter behandlingstiden började Lasse ganska snart att använda droger igen 

och han var snart inne i samma kompisgäng som tidigare, han börjar med att stjäla bilar för att 

få råd med drogerna. Han har vid något tillfälle haft ett arbete men han menar att det är lättare 

och med mer vinst att stjäla några bilar. Lasse beskriver den här tiden som en massa kaos. 

Han börjar må dåligt vid den här tiden och han känner att han inte orkar mer.  

Lasse berättar att han får en plats på ett behandlingshem igen, hur det gått till vet han 

egentligen inte. Denna tid beskriver han med ord såsom förvirrat, kaos, totalt paranoid och 

riktiga hallucinationer.  

 

Eva  

Eva började dricka alkohol när hon var tretton år, känslan beskriver hon genom: 

Fy fan de här var ju livet. Ja, ja, då förstår jag varför morsan och farsan gör de här varje dag, de 

här är ju schysst [...] man får göra det här varje dag också för så gör ju de vuxna. 

Efter denna händelse så tänker Eva bara på när hon ska få dricka igen. Hon menar att jakten 

på att få dricka alkohol så ofta som möjligt bara fortsatte. Det var så det hela började menar 

Eva men hon berättar också att hon inte mådde bra innan hon började dricka. Eva berättar att 

om hon drack alkohol så blev hon häftig och då fick hon reta andra samtidigt som detta gav 

henne skuld och skam och då drack hon ännu mer. Sen var karusellen igång säger Eva. Hon 

beskriver detta med att det var en ganska fin rutschbana rakt ner. Hon kom på själv att hon 

inte kunde hantera sitt liv, hon klarade inte av vardagen, fick inte ihop någonting: 

[...]jag är ju hasch rökare och jag kunde bestämma mig att i morgon slutar jag att röka å då hade 

jag försökt att sluta i ett år att jag inte ska röka på arbetstid å ja kan röka på kvällar å helger, nä 

det funkade inte [...] [...] till och med när jag ger fan i drogerna så kan jag inte leva, helvete[...] 

Eva mår så dåligt att hon blir tvungen att ta kontakt med avgiftningen. Efter detta fick Eva åka 

iväg på behandling. I detta resonemang går Eva tillbaka i sin berättelse med att hon aldrig 

blev omhändertagen av de sociala myndigheterna till skillnad från sina kompisar. På ett sätt 

var det bra menar hon för då fick hon nå botten vilket hennes kompisar inte har gjort, vilket 

hon menar har varit en utdragen process för kompisarna, många av dem är inte nykter idag 

heller säger Eva. 

Maria  

Tretton år gammal tog Maria sin första cider, något hon beskriver som: 

Wow, ingenting kommer att bli så här bra igen. De va som ingenting kunde rå på mig, jag var 

störst bäst och vackrast. 

Marias liv kommer sedan att präglas av skolk, röka och att hon drack mer eller mindre varje 

helg. Hon säger själv att redan efter andra gången hon drack "gick det utför”. Marias mående 
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bli bara sämre på grund av olika händelser och till slut så hamnar hon på sjukhus för sina 

suicidförsök: 

[...] jag var väldigt, väldigt olycklig. Det var som om ingen förstod mig. Det fanns ingen som 

lyssnade på mig. 

Trots sitt mående fullgör Maria sina gymnasiestudier och hon börjar sedan att arbete. Ett 

arbete som hon slutar ganska fort på grund av att hon väljer att droga med sina kompisar i 

stället. Sedan forsätter detta, Maria dricker ute på krogen, onsdag, fredag och lördag och hon 

blir alltid för full och samtidigt har hon mycket kontakt med sjukhuset.  

Maria träffar sedan en pojkvän som är 25 år äldre än henne. Han kommer in i hennes liv som 

det vackraste hon sett. De träffas på en fest där Maria är jättefull men hon säger att hon minns 

detta möte med klara bilder. Mötet med denna man blir också Marias första möte med 

amfetaminet: 

Det var så jäkla märkligt, jag kunde inte förstå vad som hade hänt. Jag mådde så bra, det var som 

om jag levde i en bubbla, det var skönt liksom [...] det fanns ingen ångest, ångesten som jag 

burit på i alla år var bara borta. [...] hm å den dagen började de nio värsta månaderna i mitt liv, 

faktiskt. 

Denna period i Marias liv kommer att fyllas med droger, misshandel både psykiskt och 

fysiskt. Maria kommer att leva under ett antal månader som en fånge i den här mannens hem. 

Det sker en händelse i detta förhållande som gör att Maria förstår att hon måste ge sig av från 

den här mannen. Efter detta är Maria återigen inne i en karusell av sina självmordsförsök, hon 

ligger inne för avgiftning, är även inlagd på en psykiatrisk klinik och olika behandlingshem. 

Marias liv kommer under en lång tid att präglas av mycket droger samtidigt som hon ropar på 

hjälp till de sociala myndigheterna. Hon berättar att hon ringde socialen dagligen under en 

period för att få hjälp, hon orkade inte mer. Vid detta tillfälle insåg Maria att hon var 

alkoholist och narkoman, där hennes tankar endast bestod i att hon ville ta sitt liv. 

 

6.1.4 Finns det förhållanden/omständigheter som har betydelse för att unga 

vuxna ska kunna förändra sitt liv och sluta använda droger? 

Lasse  

Lasse beskriver sin första tid på behandlingshemmet med att han hade det svårt hur han skulle 

bemöta andra, han har upplevt en osäkerhet: 

Jag hade ingen självkänsla, utan det blev väldigt viktigt de där att andra skulle tycka om mig. 

Det var liksom mycket därför som jag skulle organisera, det skulle se bra ut å jag skulle gärna 

baka för då kunde alls säga att det var gott, tacka mig för då hade jag gjort nåt bra (skratt). 

Idag reflekterar Lasse över att det känns roligt att leva, något han tidigare var rädd för. Han 

trodde att det nyktra livet skulle bli skittråkigt men han säger att livet idag är så jävla mycket 

roligare än han någonsin haft i sitt missbruk. Lasse reflekterar hur han tänker: 

Det är verkligen kul och det blir så fantastiskt liksom kunna träffa människor som jag kan bli 

vän med. För förut har jag tagit förgivit att alla är som mig å jag har umgåtts med andra för att 
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de har haft knark, jag har väl skitit i dom. [...] folk har ju umgåtts med mig för jag har sålt hasch, 

dom har inte vetat varit med mig, dom har inte ens vetat vem jag är. 

Han menar att människorna som är på samma behandlingshem som han, vet vem han är och 

att det blir en äkta vänskap, de kan prata om känslor med varandra. Han säger att nu kan han 

dela med sig av sig själv, visa att han gråter. När han var liten eller under missbruket visade 

han aldrig några känslor. Att visa sina känslor är något Lasse fått lära sig under behandlingen: 

Å bara det är en sån där ofantlig grej, ska andra människor få se mig svag? Men de är ja, de är 

schysst liksom, livet är ja det är jävligt schysst idag, det blir så jävla mycket bättre när jag får 

vara den jag å det är liksom ok, det är det som är så fantastiskt att det är ok att vara jag. Om det 

blir fel så är inte jag fel utan då blev å då kan jag göra på ett annat sätt liksom. 

Han utvecklar detta med att: 

Ja, jag är ju mig själv[...] jag som person var fel [...] för jag är inte fel när jag gör fel. Förut har 

det alltid varit jag som varit fel, det spelade ingen roll att jag gjort fel jag har alltid varit fel. 

Han beskriver sin framtid med att han inte tar något för givet längre. Han menar att den 

förändring som han gått igenom är livslång. Han säger att han kommer att vara missbrukare 

och alkoholist resten av sitt liv, men de människor han har runt omkring sig idag, ger honom 

mycket stöd i denna process. Han säger att det viktigaste är att det finns hopp och att han ska 

kunna vara lycklig på livets egna villkor. 

 

Eva 

Eva berättar att när hon väl kom på behandling så var det toppen. Tipset hon fick var att 

lämna mobiltelefonen hemma, något hon är glad över idag. I början beskriver hon det som 

tufft men så här i efterhand var det en räddning för henne: 

Dom får inte tag på mig, dom ser mig inte å jag ringer inte dom å då är man inte intressant. Det 

var en riktig bra start på nykterheten, att skippa telefonen. [...] kunde bara fokusera bara på mig 

själv, hade jag det jobbigt ringde inte jag nån utanför[...]  

Att gå i behandling är det bästa Eva gjort, hon har fått hjälp att se världen på ett bättre sätt. 

Om hon får det jobbigt finns det alltid nyktra människor hon kan få stöd av. Hon berättar att 

hon har skaffat sig en sponsor som kan ge henne stöd när hon har det jobbigt.  

Eva fortsätter sin berättelse med att hon inte tycker att hennes missbruksperiod är så 

intressant. Hon känner att det är ganska bearbetat. Men hon menar att det har hänt mycket i 

hennes liv under den missbruksperioden såsom rattfylla, narkotikabrott och kontraktsvård 

inom öppenvården. 

 

Idag menar hon att hon är någon, hon kan vara vem som helst, hon får vara ledsen och glad 

när hon vill. Detta är något som hon är lärt sig under sin behandling, att hon får vara sig själv. 

Idag behöver inte Eva något yttre för att vara identifierad, utan hon kan bara sitta med sig 

själv och det är helt ok. Hon menar att det nästan var chockartat när hon kände att hon inte 

behövde något, hon är bra som hon var, hon är sig själv och det tycker hon är bra. Men hon 

poängterar att det har krävt svett, tårar och blod för att ha kommit dit hon är idag: 
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[...] det har det gjort men det var det värd. Hm, jo så mina villkor för livet är ju så mycket lättare 

idag, de är inte alls lika stora villkor, är det inte. Det är inte sex starköl som är villkoret för att 

leva. Lite frukost bara.  

Framförallt så ser Eva idag en framtid, hon kommer att leva i morgon och det gör att allt 

känns ljusare för henne. Samtidigt som hon markerar att hon inte är riktigt där än, hon har 

mycket arbete kvar. Men hon menar att om hon gör det hon ska göra idag så mår hon också 

bra i morgon och då kan hon göra en massa roliga saker. Men det som hon mest tänker på om 

sin framtid är att hon ska knyta friska relationer med människor som hon kan lita på.  

Eva berättar att det tog lång tid för henne att få ut drogruset ur kroppen men att det var en 

otrolig skön känsla och att det är så mycket hon slipper när hon är nykter: 

[...] behöver inte gå på bolaget för att bära ihjäl mig på väg hem, behöver inte ringa folk dygnet 

runt för att få tag på droger. Alltså jag har pengar kvar i slutet på månaden [...] nu kan jag gå på 

affären och handla mat istället och bära ihjäl mig. Så dessutom är jag mätt i en vecka eller två. 

Maria 

Marias möte med AA kommer att förändra hela hennes livssituation. Efter mötet säger hon så 

här: 

Jag packade min väska och gick ut genom dörren och så andades jag in och kände verkligen att 

jag andades in livet. Min enorma dödslängtan jag haft egentligen mer eller mindre under hela 

mitt liv hade förvandlats till en enorm viljestyrka. 

Maria beskriver känslan om att hon insåg att hon höll på att dö, med att det måste finnas något 

mer med livet, att det måste finnas en annan mening med livet. Maria bestämmer sig för att gå 

på AA:s möten. Det har tagit lång tid för Maria att inse hur hon vill att hennes liv ska se ut 

men vid den här tidpunkten inser hon att hon verkligen vill leva ett nyktert liv.  

Månaderna framöver började Maria uppleva livet som underbart, hon började dansa, hon 

dansade flera dagar i veckan. Sedan beskriver hon att hon ”slog i botten igen”. Hennes bror 

ringer och berättar att han har hittat deras biologiska familj dock har deras biologiska moder 

avlidit. Maria mående blir återigen väldigt mycket sämre, hon vill bara dö. Hon förstår sig 

inte riktigt på livet igen, hon är drogfri och livet ska ju vara bra, men det går bara utför, 

självmordstankarna blir bara fler och fler berättar hon: 

Hm, jag stod ovanför en bro och tittade ned och tänkte om jag hoppar nu så hinner jag landa och 

då kommer en bil körande å då är det slut. 

Men Maria tog inte sitt liv, hon brakade ihop i stället precis innan ett AA-möte, vilket hon 

menar var tur, för hade det hänt hemma så hade ingen kunnat hjälpa henne. På AA hade hon 

sina vänner runt omkring sig, alla sina vänner som hon själv kallar dem. Människorna på AA 

skickade henne till en psykiatrisk klinik, där hon blev kvar ett tag. Vistelsen på psykiatriska 

kliniken beskriver Maria som omtumlande. Hon får utbrott, slåss och gråter. Maria skriver ut 

sig själv från denna klinik då hon anser att hon inte får någon hjälp.  

Efter en tid vänder återigen Maria denna motgång och dödslängtan till en viljestyrka. Idag 

känner sig Maria okey: 
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[...] det här är jag, jag har dom här felen och bristerna, jag fungerar så här på grund av att jag har 

vart med om det här i mitt liv. Jag kan förstå mig själv på ett annat sätt och jag känner mig 

lugnare som människa. [...] jag är rädd för att känna känslor, jag är rädd att bli lämnad. Jag är 

jätterädd för att bli lämnad [...] 

Men Maria menar att hon nu kan förstå vem hon är, varför hon är som hon är, och hon tycker 

faktiskt att livet är helt okey idag. Om Maria mår dålig en dag och har ångest kan hon idag 

säga till sig själv att det är helt okey att ha det. Hon tillåter sig själv att vara ledsen ibland och 

när hon tillåter det så säger hon att det oftast går över. Maria tränar varje dag på att befinna 

sig ”här och nu”, för då menar hon att det inte finns något att ha ångest över: 

Precis här när jag sitter på den här stolen idag så finns det inget att ha ångest över å det är ganska 

skönt att kunna känna den känslan. 

Maria har idag träffat en pojkvän som gör att hon mår jättebra, en pojkvän som hjälper henne 

att förstå sig själv: 

Så jag förstår verkligen idag att det är relationer med andra människor som jag lär känna mig 

själv. Och då är frågan, vilka relationer vill jag ha? Vill jag ha relationer som mitt ex som höll på 

att ta död på mig eller vill jag ha en relation som jag kan utvecklas som människa, lära känna 

mig själv. 

  

När Maria fortsätter berätta om hur hon mår så tycker hon att det finns en framtid som hon 

kan se framför sig, hon kan förändra sin framtid till att leva nykter och drogfri, välja egna 

kärleksfulla relationer. Hennes framtidsplaner är att flytta till en annan stad och även att 

försöka få kontakt med sin biologiska familj. Maria berättar om sin framtid med stor glädje, 

något som hon verkligen ser fram emot: 

Det bubblar i kroppen, blir jätteglad. Den här längtan och glädjen att uppleva livet, mitt liv. Jag 

har upplevt ett helvete, låtit mig utnyttjas och misshandlats. Jag har låtit alla andra använt mig 

efter deras villkor och nu vill jag börja leva livet på mitt villkor. [...] det är i magen som 

underverken sker. Och nu är det inte hjälp av droger och alkohol, nu är det livet, jag vet inte 

(skratt). Det var mitt liv! 
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7.  Analys  

I detta kapitel kommer jag att tolka och analysera det empiriska materialet. Även här har jag 

valt att ta med respondenternas egna citat. Materialet kommer att analyseras utifrån Goldbergs 

stämplingsteori och den symboliska interaktionismens perspektiv. Paralleller kommer att dras 

och jämföras till min tidigare presenterade forskning. Jag har som tidigare beskrivit, valt att 

analysera och tolka det som faller under teman: uppväxt, vägen in i och under ett missbruk 

och drogfrihet. 

7. 1 Tolkning och analys av uppväxten  

Min tolkning är att Lasse, Maria och Eva är människor med olika egenskaper, personligheter 

och att de kommer från skilda bakgrunder. Men det som jag uppfattar är att alla tre 

gemensamt har en uppväxt som på ett eller annat sätt varit problematiskt, som exempelvis 

missbruk i familjen, sexuella övergrepp, frånvarande föräldrar. Goldberg (2005) drar 

slutsatser från sin egen studie att hans intervjupersoners ogynnsamma uppväxtvillkor verkar 

vara en förutsättning för att de skulle ha en problematisk konsumtion av narkotika (ibid. 112).  

Även Kristiansen drar liknande slutsatser i sin studie (2000) med att det bland 

narkotikamissbrukare finns en överrepresentation av personer som varit ekonomiskt och 

socialt missgynnande under uppväxten (ibid. 110).  

Enligt Goldbergs stämplingsteori är barndomsuppväxten den tid då föräldrarnas reaktioner på 

barnets beteende är avgörande för barnets utveckling av sin självbild (Goldberg 2005: 95). 

Detta kan också relateras till det symboliska interaktionistiska perspektivet som ger en 

förklaring till hur människor skapar en självbild och hur vi gör det i samspel med människor 

runt omkring oss. Barnet lär sig under uppväxten att inse vad som den generaliserande andre 

går ut på, det vill säga ”de allmänt accepterande värderingar och moralregler som finns i den 

kultur där barnet växer upp har alltså en stor betydelse” (Giddens 2007:162). 

Lasse berättar att han ofta tyckte att hans pappa betedde sig konstigt på grund av att han har 

schizofreni och att han hade alkoholproblem. Lasse har också tyckt att han inte haft så mycket 

kontakt med honom och att han ofta skämdes för sin pappa. Jag tolkar detta med hjälp av 

Goldbergs stämplingsteori (2005) att Lasse upplevde sin pappa som fysiskt närvarande men 

ändå så var han frånvarande, pappan deltog inte på ett konstruktivt sätt i Lasses uppfostran. 

Enligt Goldberg är ofta ”fadersfiguren” saknad under en signifikant del av den tidiga 

barndomen hos narkomaner (ibid. 119).  

Lasses skolgång har varit problematisk, med mycket skolk och bråk, men Lasse har också 

upplevt en frustration över att han inte fått det stöd han skulle ha behövt i skolan. Detta tolkar 

jag med hjälp av Goldbergs stämplingsteori att Lasse känt sig dubbelt sviken. Först av 

pappans frånvaro i hans uppväxt och sedan av skolan, som inte gav Lasse det stöd han 

behövde. I Goldbergs avvikarkarriär kan detta betyda att Lasse kände sig oönskad och sviken 

och med allt detta kan man förstå att Lasses redan dåliga självbild bekräftas med att han säger 

att problemet ligger hos honom själv: 

Det är lättare att vara killen som skolkar och slåss med klasskamrater än att vara killen som 

försöker men är helt enkelt för dum för att klara av det. 
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Enligt Goldberg har Lasse varit tvungen att upprätthålla bilden av sig själv som jobbig och 

bråkig genom att fortsätta sin avvikarkarriär i skolan. Jag tolkar det som att Lasse är van att få 

negativa responser för sitt beteende och för att han inte ska uppleva en inkongruens i sin 

självbild, bekräftar han detta med att vara mer avvikande i skolan. Goldberg kallar detta 

stadium för sekundär avvikelse och Lasse är medveten om vilka normer han bryter mot:  

[...] det blev fanken mycket lättare för mig att kliva in i rollen att jag var skitungen som helt 

enkelt inte brydde mig [...] 

Utifrån Goldbergs egen studie påvisar han att den kanske mest effektiva åtgärd som kan 

vidtas för att förhindra missbruk är att på olika sätt stödja ungdomar i lägre tonåren som är 

störande i skolan, skolkar, snattar och som har allmänt svårt att anpassa sig. Han menar vidare 

att man måste förstå att: ”när vi bestämmer oss för att satsa på de skötsamma och utestänga 

dem som har det svårast har vi samtidigt beslutat att öka den samhälleliga stämplingen”. 

Vilket han utvecklar med att när samhället väl har lärt unga människor att de är sämre än 

andra och att de inte är något att satsa på, borde inte samhället förvånas över att dessa 

ungdomar senare i livet har svårare att bo och arbeta som ”vanligt folk” och inte uppfostras 

till samhällsnyttiga medborgare. Inte heller bör samhället förundras över att de dras till 

människor som har missbruksproblem (ibid. 149). 

Maria berättar att hon har varit utsatt för sexuella övergrepp och misshandel under sin 

uppväxt. Goldberg hänvisar utifrån sin egen studie att forskning om erfarenhet av sexuella 

övergrepp hos problematiska konsumenter har bedrivits men studierna bygger oftast på för få 

individer, har stort bortfall, saknar kontrollgrupper osv. ”Skillnaderna till trots återkommer 

slutsatsen att erfarenheter av sexuella övergrepp är mycket vanligare bland missbrukare än i 

befolkningen i sin helhet” (ibid. 127).   

När Maria berättar om dessa traumatiska händelser i sin uppväxt så vill hon också gärna 

berätta om hur lite uppmärksamhet hon fått från sina fosterföräldrar, och att hennes broder 

däremot fått mer uppmärksamhet. Precis som med Lasses berättelse tolkar jag som att Maria 

upplever ett dubbelt svek från fosterföräldrarna. Och precis som Lasse så upplever jag att 

Maria känner sig sviken och oönskad från föräldrarna. Jag tolkar också att Maria varit en 

ganska otrygg och osäker person när hon var lite. Om en person är osäker på om hon duger 

som hon är, skulle detta enligt stämplingsteorin, kunna bero på att Maria inte har någon bra 

självbild eftersom hon inte har bekräftats i samspel med sina fosterföräldrar. Maria har varit 

en flicka som ofta fått klara sig själv när hon varit liten och hennes tidiga tonårstid har 

präglats av mycket mobbning från klasskamrater i skolan. Fosterfamiljen upplevs inte ha gett 

Maria den uppmärksamhet hon skulle ha behövt:  

[...] Men sen så flyttade min bror hemifrån och då skulle jag få allas uppmärksamhet och jag 

visste bara ett sätt att få det och det var att vara lika jävlig som min bror, helst lite värre, för då 

skulle alla se mig. 

Precis som med Lasse upplever jag att Maria har en relativt klar uppfattning om vad som är 

rätt och fel och hennes beteende styrs alltmer av den negativa självbilden. 
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Eva har växt upp med föräldrar som använt alkohol så gott som dagligen. Hennes 

dysfunktionella beteende började redan komma när hon var liten. Hon ”började jaga” efter 

något utanför henne själv redan som barn. Något hon själv tror beror på att hon inte blivit 

bekräftad från sina föräldrar. Enligt Goldbergs stämplingsteori kan just en förälders eget 

missbruk vara en stämplande faktor, främst på grund av att man inte uppmärksammar eller 

bekräftar barnet på ett bra sätt (Goldberg 2005: 69). Detta stämmer med det som Eva själv 

säger att det inte har funnits några gränser eller regler för henne. Ingen som har tillrättavisa 

henne när hon gjort något som varit fel. Men det är viktigt enligt Goldberg att omgivningen 

reagerar på barnets spontana beteende utan att man stämplar barnets personlighet, för det är då 

som barnet kan utveckla en positiv självbild (ibid. 97). Eva har tyckt att det varit jobbigt med 

att hennes föräldrar drack så ofta. Eva har inte pratat med någon om sin situation och hon har 

haft så många tankar som hon burit inom sig: 

[...] i mellanstadiet så märkte jag att det var bara mina föräldrar som drack så ofta, dom andras 

gjorde ju inte det. Då vart det pinsamt och då lägger vi locket på och pratar inte mer om det. 

Enligt Goldberg föds vi utan självbild. Vår självbild skapas genom att omgivningen, i första 

hand genom våra signifikanta andra, reagerar på våra handlingar. Människor skapar en bild av 

hur man bör vara genom reaktioner från våra signifikanta andra. Detta kan också belysas 

utifrån när Eva var liten och hon frågade sina föräldrar om de kunde sluta dricka, men hon 

menar att svaret hon fick från föräldrarna var: ”det vill vi inte göra”. När Eva får sådant svar 

från sina signifikanta andra uppstår det helt klart svårt för henne att själv skapa en positiv 

självbild av vem hon är och vem hon ska bli i framtiden (ibid.96). 

 

7.2  Tolkning och analys om vägen in och under ett missbruk  

Enligt Goldbergs egen teori kan stämpling från föräldrar och samhället leda till ett tredje 

stadium i avvikarkarriären vilket han kallar för en sekundär avvikelse. Sekundär avvikelse är 

ett beteende som strider mot kulturella normer då individen är medveten om reglerna han eller 

hon bryter mot. Den sekundära avvikelsen grundar sig på att en relativt väletablerad negativ 

självbild ”och kan betraktas som ett medel att försvara sig mot, angripa eller anpassa sig till 

öppna eller förtäckta problem, orsakad av stämpling” (Goldberg 2000:103). Goldberg menar 

att ju längre stämplingen har pågått, desto svårare blir det att förändra sin självbild. Många 

väljer att missbruka för att den negativa självbilden ytterligare ska kunna förstärkas (ibid. 

104). 

Eva, Maria och Lasse började dricka alkohol första gången när de var i 12-13 års ålder. Alla 

tre beskriver också att de till en början drack på helgerna som sedan utvecklades till dagligt 

intag av alkohol och andra droger. De tre berättar också att när de drack första gången så fick 

de en känsla av att livet var mer underbart än när de var nyktra.  Samtliga utvecklar tankar om 

att de började dricka för att de ville fly från något samt att de letade efter något annat i livet än 

vad de hade innan de började dricka. Goldbergs studie (2005) påvisar att problematiska 

konsumenter ofta har en flykt från det förflutna, från den nuvarande situationen, från 

samhället, från egna känslor, från det som rör sig i det egna huvudet och från att man inte tror 

sig ha någon framtid (ibid. 162). Detta kan också relateras till Holmqvists (2005) forskning 
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som visar att de berörda ungdomarna hade utvecklat olika förhållningssätt till drogandet, 

beroende på bland annat i vilket skede av missbruket de befann sig och hur långt deras 

beroende hade utvecklats. Studiens resultat visar att ungdomarna använde drogen först som 

avkoppling på helgerna för att sedan uppleva drogen som en vana, vilket drogen sedan blev en 

del i en ungdomarnas psykisk ohälsa och som vidare blev något som dominerade 

ungdomarnas tillvaro (Holmqvist 2005:64–66).  

Lasse berättar att han började dricka alkohol i samband med att hans föräldrar skilde sig. 

Redan när han tog sin första ”fylla” så upplevde han att han hade problem, han skulle bli 

fullast av alla och festandet bara eskalerade för var dag. Lasse upplever själv att när han fick 

vara full fick han också vara en annan person. Under denna period börjar Lasse också röka 

stora mängder hasch samtidigt som han utvecklade ett klotter och skadegörelsebeteende. Att 

han började klottra och förstöra saker i sin omgivning beror enligt honom själv på att han då 

kunde bygga upp sin självsäkerhet, som han annars inte hade: 

Jag var ju min tagg liksom, jag var ju inte den personen jag var utan jag kunde ju bli igenkänd 

[...] jag fick en gemenskap liksom, jag kunde träffa andra som jag kände igen för deras tagg [...] 

(”Tagg” är ett material som används när man klottrar, min anm.). 

Enligt Goldbergs teori tolkar jag att Lasses stämplingsreaktioner leder honom till hans 

blivande problematiska konsumtion av narkotika. Det kan bero på att han hade en mycket 

stark negativ självbild redan innan han började med drogerna. Andra människor kan ha dömt 

ut Lasse som ledde till att han så småningom tog till sig deras dom. Jag tolkar det som att 

Lasse försöker att fly med hjälp av droger men det kan också vara så att han redan 

internaliserat förkastelsedomen, vilket innebär att han inte kan inte fly undan det som han 

burit inom sig (ibid. 104). Lasses tonårstid kommer sedan att präglas av mycket droger. När 

han är runt sjutton år röker han hasch dagligen samt att han testar och använder sig av andra 

droger under en period. Han säger själv att den här tiden var bara ett kaos. Dem han umgicks 

med under den här tiden var personer som också drogade väldigt mycket. Personer som Lasse 

själv menar inte var riktiga ”vänner”: 

[...] förut har jag tagit för givet att alla är som mig och jag har umgåtts med andra för att de har 

knark, jag har väl skitit i dom.   

Jag tolkar Lasses tankar om hans relationer till andra människor utifrån Goldbergs egen studie 

(2005) att problematiska konsumenter kan ha haft bristande ömsesidighet i sina förhållanden 

till sina föräldrar och andra vuxna. När den blivande storkonsumenten satsat på relationer har 

responsen varit negativ och avvisande. Detta innebär att människor försöker att undvika denna 

smärtsamma förlust igen men till priset av att varken man själv eller andra är att lita på. Det 

finns ingen solid substans som går att bygga vidare på och umgänget blir till en parodi på 

sociala relationer. Man befinner sig i den fysiska närheten av andra människor man kallar 

vänner, men man berör inte varandra och man har ingen man kan sätta sin tillit till (ibid. 158). 

Vilket förtydligar Lasses eget resonemang angående relationer: 

[...] Tidigare den här veckan träffade jag en gammal bekant som också har tagit en behandling 

och blivit drogfri, det slog mig att vi umgåtts men vi vet verkligen ingenting om varandra [...] 

[...] jamen jag känner inte dig och du känner inte mig heller [...] 
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I Kristiansens avhandling (2002) framkommer det utifrån livsberättelserna att många började 

använda narkotika i sociala kretsar där de umgicks med personer som var socialt 

betydelsefulla för dem. Narkotikan och samhörigheten med de människor de lärde känna i 

narkotikakretsar gav mening åt deras liv, vilket de haft svårt att finna utanför 

narkotikakretsarna (ibid. 223). 

Maria berättar att hennes väg in i ett missbruk är fylld av perioder med mycket droger, 

misshandel och egna suicidtankar. Maria berättar ofta att hennes tonårstid varit tuff och att 

hon varit väldigt ensam och olycklig och att det bara gick ”utför”. Maria började skada sig 

själv genom att skära sig på kroppen. Vid den här tidpunkten mår Maria riktigt dåligt, hon 

utvecklar detta med att: 

[ Hm, jag hade även då min pojkvän som misshandlade mig, liksom de va min första pojkvän. 

Han gjorde väl de som min bror utsatte mig för, så jag tyckte väl att det var så jag skulle bli 

behandlad, jag var inte värd mer, det var jag inte. 

Jag tolkar Marias uttalande, om att ”hon inte är värd mer” som att allt efter som tiden går, och 

omfattningen av hennes negativa livserfarenheter växer, blir hon alltmer övertygad om sin 

egen förkastlighet och att hon förtjänar att förgöras. Det kan vara så att andra har dömt henne 

tidigare och att hon har accepterat domen vilket innebär att hon blir sin egen bödel. Samtidigt 

som hon kan bestjäla, skrämma andra, ge dem dåligt samvete osv. kan hon ta hämnd på sina 

tidigare relationer såsom föräldrar, vänner etc. Om denna stämplingsprocess fortsätter för 

Maria kommer hon så småningom att övergå till det fjärde stadiet i karriären dvs. 

avvikelsespiralen (ibid. 104-105). 

Maria träffar en man som hon till en början avgudade men samtidigt blir detta också hennes 

första möte med amfetaminet. Denna period i Marias liv kommer att fyllas med droger, 

misshandel, både psykiskt och fysiskt. Maria säger själv att den dagen hon träffade den här 

mannen är de värsta nio månaderna i hennes liv. Något hon själv beskriver med att: 

[...] när jag kom ut från den lägenheten då hade jag tappat bort allt vem jag var, jag var en glad 

och social tjej utåt, jag var väldigt, trots hela mitt liv så var jag en positiv och glad tjej men då, 

jag var inte de längre, det fanns ingenting kvar. Det fanns bara ett tvångsmässigt tomt skal som 

bara fanns liksom . 

Goldberg (2005) skriver med stöd utifrån sin egen studie att en del tonårsflickor letar efter 

någonting annat än det de har. De söker sig till ”drogscenen” med dess ”farliga” pojkar dvs. 

de som gör saker som inte accepteras i samhället. Att umgås med dessa innebär risker och 

därför en spänning. Om dessa unga flickor inte har stöd från föräldrarna fortsätter dennes 

avvikelsespiral vilket innebär att inte deras självbevarelsedrift behålls. Goldberg menar att 

dem som söker sig till droger har blivit stämplade och mår dåligt. Oftast har dessa unga 

flickor varit med om svåra konflikter i hemmet, skolk, sexuella övergrepp osv. Dessa flickor 

brukar inte dra sig ur när de börjar få negativa erfarenheter. Att flickor använder sig av sitt 

sexuella beteende kan vara ett sätt att bekräfta kunskaper om sig själv som hon har med sig 

sedan tidigare - t ex. genom att ha varit utsatt för övergrepp. Detta utökar och fördjupar 

flickornas normbrott.   
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Goldberg gör en tolkning att drogerna och de människorna som använder dem, hjälper 

flickorna att orka frigöra sig från en outhärdlig situation i hemmet. De flickor som träffar och 

umgås med dessa ”farliga” pojkar är oftast flickor vars tidigare livserfarenhet lärt dem att de 

inte är som andra ungdomar, vilket gör att de känner samhörighet med andra utstötta. Oftast är 

dessa flickor rädda och osäkra ungdomar och många anser sig själva sakna värde och att ett 

förhållande kan vara ett sätt att få värde (ibid. 170).  

Eva berättar att hon tidigt i tonåren började söka sig till det som var häftigt och roligt. Efter 

hennes första ”fylla” upplever hon ett lyckorus, där hon bara önskar att hon ska få fortsätta 

dricka. Sedan börjar hennes ”drogkarusell” att snurra på väldigt fort. Eva beskriver att hennes 

mående både före och under drogandet var väldigt dåligt, något hon relaterar till att om hon 

retade andra människor så skulle hon själv slippa må dåligt. Eva har själv valt att inte berätta 

så ingående om hur hennes missbruksperiod såg ut. Dock så tolkar jag genom Goldbergs 

stämplingsteori att hennes handlingar styrs av hennes självbild. Jag tolkar att Eva har en 

negativ självbild med sig på grund av föräldrarnas dagliga alkoholintag. Genom att hon agerar 

som hon gör så får hon bekräftelse på sin negativa självbild, vilket innebär att hon slipper 

orsaka inkongruens genom att handla på ett sätt som skulle tillskriva henne en mera positiv 

självbild (ibid. 150).  

Resultatet i Holmqvists avhandling (2005) ger en likhet i vad Eva berättar om att hon började 

må dåligt psykiskt och inte kunde ta hand om sitt eget liv. Holmqvist kunde se att 

ungdomarnas drogbeteende alltmer började dominera deras tillvaro. Ungdomarna började 

droga dagligen och de fick ett beroende. Drogen började också användas som ett 

tvångsmässigt beteende för att undvika abstinens. Ungdomarnas drogade för att orka leva 

vidare med ett syfte att bedöva ångest och kunna skjuta problemen framför sig. Resultatet 

visade att det uppkom stora psykiska och sociala konsekvenser såsom att många ungdomar 

hade försökt ta sitt eget liv. Vilket bekräftar citatet från Eva själv, då hon söker hjälp för sitt 

drogberoende: 

[...] Jag orkade inte leva längre, jag orkade inte med de där jävla abstinensen som de kallade det. 

Men i det läget så var det ju mitt liv, de var ju så det såg ut[...]  

 

7.3 Tolkning och analys om drogfrihet 

Goldberg (2005) beskriver utifrån sin egen studie att hos många problematiska konsumenter 

växer insikten långsamt fram att en förändring måste ske. Intervjupersonerna i hans studie 

menar att ”längre ned än så här vill de inte sjunka” dvs. det fanns en gräns för vad de är 

beredda att tillåta sig göra (ibid. 179). När de har känt att de måste göra saker som är för 

inkongruenta mot deras självbild har deras försök utökas med att finna vägar att sluta droga.  

Goldberg menar vidare att förr eller senare känner alla som drogar att de fått nog på grund av 

att den ena negativa erfarenheten läggs till den andra. Många lämnar drogandet eftersom de 

inte vill utsätta sig för fler negativa erfarenheter. Dock menar han att de mest destruktiva 

människorna stannar i sitt drogande så länge att de slår i botten, dvs. de följer 

avvikelsespiralen ner så långt att de tror att bara två alternativ återstår att göra: att ta livet av 

sig eller att sluta med droger. I Goldbergs studie kan man se att detta ibland kallas 
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”nollpunkten” eller ”vändpunkten”, vilket innebär att de berörda har lyckats få rätsida på sitt 

liv (ibid. 106).  

Det som jag tolkar är gemensamt för Lasse, Eva och Maria är att de tog sitt beslut att bryta 

med drogandet efter att de hade nått sin ”personliga botten”. Den innebörden som de lägger i 

uttrycket ”personlig botten” är likartat med vad Kristiansens (2002) studie påvisar med 

ungdomarnas sätt att bryta drogandet.  Ungdomarna upplevde att de hamnat i en existentiell 

kris vilket innebar att de inte hade något kvar att hämta i missbruket, att konsekvenserna blivit 

så omfattande och att livet blivit värre än någonsin (ibid. Kap.8).  Detta kan också relateras till 

vad mina respondenter har berättat: 

Lasse beskriver i sin livsberättelse att han började må så dåligt och att han inte orkade längre: 

[...] jag ville hellre dö, jag kom fram till att nu vill jag dö, hm men jag var för feg. Å de var väl 

tur, jag vågade aldrig, jag hade planerat att jag skulle ta en överdos [...] 

Maria beskriver vid ett tillfälle när hon mådde som sämst: 

[...] Hm, sen kom min personliga, jag slog i botten [...] jag small i backen och jag small 

fruktansvärt hårt [...] 

Eva beskriver vid ett tillfälle när hon sökte hjälp för sitt missbruk att: 

 [...] jag kan gå å ta livet av mig. Ja, jag hänger mig, för det här fixar jag inte [...] 

Samtidigt i detta resonemang menar Eva att det har varit bra att hon inte tidigare har blivit 

omhändertagen av de sociala myndigheterna: 

[...] på ett sätt var det ju bra, för då kunde mitt missbruk få ha sin gång, rakt ned. Å då nådde jag 

botten å mina kompisar [...] de har gått liksom segare för dom och dom är inte nyktra idag heller. 

I likhet med vad som beskrivs i ovanstående citat kan detta skildras till Holmqvists studie 

(2005). Ungdomarnas strävan efter drogfrihet berodde på deras egen självuppfattning samt 

vilka värderingar, ambitioner de fått med sig från uppväxten. Vidare har den sociala förmågan 

spelat in för ungdomarna samt förmågan att stå ut med och att hantera obehagliga situationer. 

Ungdomarna har också värderat att få upplevas som någon som ”duger” såsom att få arbeta 

och få en egen bostad. Ungdomarnas motivation att förbli drogfria har många gånger 

inneburit att de haft en bra och stark relation såsom genom anhöriga, kärleksrelationer samt 

att de har haft en bra relation gentemot sin socialsekreterare. Missbruksbehandlingen i 

öppenvården föreföll också fylla en viktig funktion för ungdomarnas drogfrihet. Ett bra möte 

mellan behandlaren och ungdomen innebar att drogfriheten kunde bevaras (ibid. 62).  

Lasse och Eva har under sina berättelser beskrivit på olika sätt hur de har upplevt sin tid på ett 

behandlingshem. Bägge två antyder som jag tolkar det att tillitsfulla relationer har varit 

viktiga i deras väg mot drogfrihet. De beskriver också att det till en början var svårt för dem 

att veta hur de skulle bete sig i andra människors närhet, hur de skulle bemöta och hur de 

skulle bli bemötta av andra. Något jag tolkar beror på att de hade en dålig självkänsla i dessa 

möten. Lasse beskriver denna nya ”äkta vänskapsrelation” så här: 
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[...]  Å bara det är en sån där ofantlig grej, ska andra människor få se mig svag? Men de är ja, de 

är schysst liksom, livet är ja det är jävligt schysst idag, det blir så jävla mycket bättre när jag får 

vara den jag å det är liksom ok, det är det som är så fantastiskt att det är ok att vara jag. Om det 

blir fel så är inte jag fel utan då blev å då kan jag göra på ett annat sätt liksom. 

Han utvecklar detta med att: 

Ja, jag är ju mig själv[...] jag som person var fel [...] för jag är inte fel när jag gör fel. Förut har 

det alltid varit jag som varit fel, det spelade ingen roll att jag gjort fel jag har alltid varit fel. 

Eva menar att när hon fick komma på behandling fick hon också hjälp med att se världen på 

ett bättre sätt. När hon hade det jobbigt kunde hon få stöd av nyktra människor. Genom 

behandlingen har hon lärt sig att hon är någon, hon kan vara ledsen och glad när hon vill: 

[...] det hade jag inte en aning om innan nä jag trodde att det var så, identiteten satt i burken där 

på etiketten å ja där sitter jag också, man identifieras med det [...] 

Även för Maria har de sociala relationerna haft en stor betydelse för hennes väg mot en 

drogfrihet: 

Börja tycka om mig själv. Så idag mår jag bra. Idag har jag mycket mer hjälp av min pojkvän, 

framtidsdrömmar, en tro på framtiden. Det som har varit kan jag inte göra något åt. Men jag kan 

förändra min framtid, jag kan välja att leva nyktert och drogfritt, välja kärleksfulla relationer. 

Jag kan välja fina vänner, vänner som kan ge mig någonting, som inte bara tar energi utan ger 

energi. Jag kan välja att leva idag. Och det är fantastiskt. 

 

 

Sammanfattningsvis 

Lasse, Eva och Maria har i sina livsberättelser valt att börja berätta om sin uppväxt, något jag 

tidigare tolkat och analyserat haft betydelse för uppkomsten av deras drogberoende.  

Uppväxtens betydelse för att utveckla ett drogberoende senare i livet har visats genom de 

olika respondenternas beskrivningar och händelser i barndomen. Detta har också kunnat 

stärkas genom Goldbergs egen studie (2005), att hans intervjupersoners uppväxt haft 

betydelse för deras framtida drogmissbruk. Likaså har den framtagna tidigare forskning 

påvisat att ett flertal ungdomars uppväxt frambringat ett drogmissbruk. (Holmqvist 2005) och 

Kristiansen (2002). 

Goldbergs stämplingsteori (2005) har hjälp till att förstå att dessa unga vuxna med 

problematisk konsumtion av droger inte har ett beteende som har uppkommit över en natt 

utan att det är något som utvecklats under en lång tid. Att använda sig av en stämplingsteori 

innebär att jag har försökt att följa de olika stegen i Lasses, Evas och Marias livsberättelser, 

såväl de steg som har fört bort dem från samhället och de som har upprätthållit deras 

”avvikande beteenden” när de väl hade börjat med detta. Goldbergs stämplingsteori grundar 

sig på det symboliska interaktionismens perspektiv dvs. att människan utvecklas till den hon 

är genom interaktion med andra människor. Goldbergs antagande är att människor inte föds 

till någon särskild sorts drogberoende utan att alla av oss potentiellt kan använda droger på 
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olika sätt. ”Det som avgör hur vi faktiskt kommer att använda droger är summan av våra 

sociala relationer”(ibid.24). Jag har tidigare tolkat och analysera att Lasse, Eva och Maria är 

människor med olika egenskaper, personligheter och att de kommer från skilda bakgrunder 

dock framkommer det tydligt i deras egna livsberättelser att deras relationer har varit viktiga, 

både på gott och ont.  

I min studie tolkar och analyserar jag att alla tre respondenters självbild har grundats och 

modifierats genom olika relationer. Maria säger så här: 

Jag förstår verkligen idag att det är relationer med andra människor som jag lär känna mig själv. 

Och då är frågan, vilka relationer vill jag ha? Vill jag ha relationer som mitt ex som höll på att ta 

död på mig eller vill jag ha relationer som jag kan utvecklas som människa, lära känna mig själv. 

Det som framkommit är att deras självbild har skapats, upprätthållits eller omformulerats 

genom deras signifikanta andra. Det har funnits flera personer och både små och stora 

händelser i Lasses, Evas och Marias omgivning som jag tolkar har påverkat att de fått en 

negativ självbild. Jag har också tolkat att deras negativa självbild har lett till att de har 

övergått till en primär avvikelse genom deras olika beteenden. Alla tre har också på ett eller 

annat sätt ”varit i avvikelsespiralen” dvs. de har kommit in i en ond spiral som dragit ned dem 

i det negativa beteendet och därmed har deras drogande fortsatt mer och mer. Vad gäller 

drogandets betydelse för identiteten kan detta förtydligas med vad Eva säger under sin egen 

berättelse: 

[...] Förut eller det kan jag fortfarande känna att jag är en haschrökare men det känner jag mig 

fortfarande som men idag är jag inte aktiv i det. Idag gör jag det inte. Hade jag inte en joint på 

mig då var jag ingen. Utan det var knarket som gjorde mig till någon. 

Även Lasses berättelse antyder något om hans identitet: 

[...] jag som person var fel [...] förut har det alltid varit jag som varit fel, det spelade inge roll att 

jag gjort fel, jag har alltid varit fel.  

 

Lasses och Evas behandlingstid har betytt mycket för dem samt att nära och nyktra människor 

varit viktigt för kunna bryta och förbli drogfria. För Maria har kontakten med AA varit viktig 

samt att hon har en pojkvän idag som stöttat henne. Alla tre har också kommit till en 

vändpunkt i livet då de ansåg att de måste göra något med sitt liv, annars skulle de helt enkelt 

inte kunna leva mer. Genom teorier och tidigare forskning har det kommit fram att hos många 

problematiska konsumenter av droger växer insikten långsamt fram att en förändring måste 

till. Lasse, Eva och Maria har enligt min tidigare tolkning hamnat i en avvikelsespiral under 

en längre tid vilket har inneburit att deras negativa erfarenheter har eskalerat så mycket att de 

inte kan/vill fortsätta med sitt drogande.  

 

Min tolkning är också att de har en genuin önskan att ändra sin livssituation och att de alla 

arbetar målmedvetet för att uppnå en långvarig förändring. Oavsett de olika motiven de har 

till sin förändring av droger är att samtliga idag mår bra och att deras psykiska ohälsa har 

förbättras. Deras förbättrade självkänsla har gjort att de fungerar bättre i olika sociala 

sammanhang. Alla tre har en målsättning att vilja göra rätt för sig och alla uppfattar sig själva 
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med att vara på väg att bli en del av det ”vanliga samhället”. Alla tre gör också olika anspråk 

på att de vill ge livet en mening, Lasse beskriver detta genom:  

[...] det jag tycker är viktigaste är att det finns hopp, att det faktiskt kan förändra sig [...] [...] det 

bästa med allt är att jag har en tro på att allt blir bra [...] 

Eva beskriver sin framtid och dess livsvillkor genom att idag behöver hon inte något yttre för 

att vara identifierad, utan hon kan bara sitta med sig själv och att det är helt ok: 

[...] Hm, jo så mina villkor för livet är ju så mycket lättare idag, de är inte alls lika stora villkor, 

är det inte. Det är inte sex starköl som är villkoret för att leva. Lite frukost bara.  

Maria ser med stor glädje på sin framtid, där hon kan leva drogfri, välja egna kärleksfulla 

relationer: 

[...] Det bubblar i kroppen, blir jätteglad. Den här längtan och glädjen att uppleva livet, mitt liv. 

[...] nu vill jag börja leva på mitt villkor. [...] det är i magen som underverken sker och nu är det 

inte hjälp av droger och alkohol, nu är det livet [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

8.  Diskussion 
En vintrig dag i november hade jag tre berättelser framför mig, ett resultat från möten med 

Lasse, Eva och Maria som var och en har berättat om sitt liv. Att delge en annan människa 

delar av sitt liv väcker både tankar, känslor och minnen till liv. Deras berättelser har helt klart 

påverkat även mig på olika sätt. Jag har under mötet med dessa unga vuxna människor känt 

både deras sorg, ilska och glädje. Deras beskrivningar av olika händelser i livet har gjort det 

möjligt för mig att följa med på deras resa genom livet. Min strävan har hela tiden i den här 

studien varit att arbeta med ett etiskt förhållningssätt, där min utgångspunkt redan från början 

var att mitt arbete inte på något sätt skulle ge upphov till någon form av skada hos mina 

respondenter. Jag ansåg därmed att min studie skulle bygga på respekt för de unga vuxnas 

värde och av den anledningen har jag valt att endast göra en sammanställning av deras 

livsberättelser dock har jag tyckt (medgivande från respondenterna) att det varit viktigt att 

återge deras citat för att belysa det som de själva har tyckt varit relevant att ha med i studien.  

Min strävan har också varit att under hela arbetet tolka Lasses, Evas och Marias livsberättelser 

med den värdighet och respekt som de förtjänar, vilket jag hoppas och tror att de alla tre 

känner. En narrativ forskningsmetod och dess analys innebär att livsberättelserna inte läses 

som en absolut sanning av vad som händer i dessa tre unga vuxnas liv vid en viss tidpunkt. En 

och samma händelse kan skildras på många olika sätt. En berättare konstruerar således 

sanningar och det här är min ”sanning” utifrån Lasse, Eva och Marias livsberättelser. 

Möjligtvis kan det finnas personer i min omgivning som har tyckt och som kommer att tycka 

att man inte ska ”utsätta sårbara människor” i sådana här intervjusituationer. Men som 

Johansson (2005) beskriver kan dessa forskningsintervjuer påvisa något helt annat: ”En 

livsberättelse är den berättelse som en person berättar om sitt liv eller valda aspekter av sitt 

liv”. Den forskning som använder sig av livsberättelser undersöker ur olika 

aspekter/teman/perspektiv hur människor ger sina liv mening och skapar identitet. Här sätts 

människors egna tolkningar av sig själva i centrum, med all deras komplexitet och 

motsägelsefullt. ”Dessa kollektiva berättelser kan ge röst åt dem som varit tystade och 

marginaliserade av de hegemoniska och dominerande kulturella berättelserna” (ibid. 23). Jag 

skrev i min inledning att syftet med min studie var att unga vuxna med missbruksproblem 

skulle få en möjlighet att berätta om sina upplevelser eftersom det är de som har kunskap om 

sina egna drogproblem och dessas behov. Min studie har med detta, från början till slut byggts 

på Lasses, Evas och Marias egna berättelser.  

När jag tittar på mitt analysresultat har det varit viktigt för mig att fundera på vad som gör att 

människor missbrukar och vad som behövs för att kunna bryta upp från ett missbruk. Detta är 

viktigt för blivande socialarbetare men också som en medmänniska. Genomgående i min 

studie och den största lärdomen och som bekräftats i tidigare forskning är betydelsen av att 

det finns bra relationer. Med andra ord så måste det sociala nätverket fungera tillfredställande 

för personer med missbruksproblem, detta gäller inte bara för att komma till beslut utan även 

under själva processen ut ur ett missbruk. Goldbergs ”avvikarkärriärmodell” har hjälp mig att 

förstå varför många av våra nuvarande försök att få människor med missbruksproblem är 

dömda att misslyckas. Straff, hot, tvång och moraliserande uppläxningar är mycket 

ineffektiva metoder för att hjälpa en människa känna att hon eller han förtjänar att existera.  
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Därför skulle det vara av stor vikt och intressant att utföra en kommande studie om unga 

vuxna människor med missbruksproblem som inte klarar av att bli drogfria och vad de anser 

behövs, för just deras framtida drogfria liv.  
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Falun 2010-10-28 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna har granskat ansökan för projektet Unga vuxnas 

livsberättelser om droger - en kvalitativ studie ur ett narrativt perspektiv. 

Ansökan är inlämnad av Carola Jacobsson  

Ansökan gäller en uppsats i Sociologi III, 15 högskolepoäng 

 

Slutgiltigt Beslut:  

Kompletteringar har inkommit och ärendet är nu godkänt och kan därmed avslutas. 

 

Torsten Blomkvist 

Ordförande i Forskningsetiska nämnden, Högskolan Dalarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 2: Informationsbrev  

 

 

      
     

Akademin Hälsa och samhälle    

      

      

  INFORMATIONSBREV    

 

Information om undersökningsstudie: 

 

”Unga vuxnas livsberättelser om droger och livsvillkor” 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i ovanstående studie. 

Syftet med min studie är att utifrån människors egna livsberättelser undersöka om och hur 

missbruket/beroendet påverkar människors egna identiteter samt vilka faktorer och händelser 

som kan påverka till ett drogfritt liv. Syftet med min studie är också att förmedla en känsla 

samt en förståelse av hur människor upplever sina egna livsvillkor. Avsikten är inte enbart att 

skildra händelser utan jag vill också förmedla ett försök till förståelse av människors egen 

tillvaro i dagens samhälle.  

Jag kommer att intervjua tre personer. Socialtjänstens socialrådgivare har informerat dig om 

denna studie då det ansågs att du har kunskap och erfarenhet som passade med studiens syfte.  

Jag kommer att använda mig av bandspelare under intervjun som tar ca en timme. Om du har 

några invändningar mot inspelningarna så kommer jag inte använda mig av bandspelare. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak utan 

att det får konsekvenser för din behandling/kontakt med Socialtjänsten. Endast du och jag 

kommer att delta vid intervjutillfället. Rent praktiskt kommer intervjun att ske på en plats där 

du vill att vi träffas. Den enda som kommer att ha tillgång till intervjumaterialet är jag själv. 

 

Innan jag färdigställer uppsatsen kommer jag att erbjuda dig att ta del av materialet för att du 

själv ska kunna komma med synpunkter på vad som har skrivits. Om du vill kommer du att få 

ta del av uppsatsen när den är färdigställd. Hur detta sker kommer vi överrens om vid 

intervjutillfället. Under uppsatsskrivandet kommer intervjumaterialet att vara inlåst i ett 



 
 

dokumentskåp. Det inspelande materialet kommer jag att makulera/förstöra efter avslutat 

arbete. 

Resultatet från undersökningen kommer att redovisas skriftligt i form av en uppsats. Inga 

personuppgifter kommer att finns med och de uppgifter du lämnar kommer att behandlas 

konfidentiellt, d.v.s. uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon eller användas så att du 

som person kan identifierats. Det kommer inte att framgå var i Sverige intervjuerna är gjorda. 

Dock kommer vissa citat att användas, vilket eventuellt kan av dina närstående personer 

komma att kännas igen. Uppgifterna från intervjun kommer inte att användas för något annat 

syfte än för just den här uppsatsen. 

 

Om du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till mig, min handledare. 

 

Med vänlig hälsning: 

 

Student på Socialarbetarprogrammet: Handledare: 

Carola Jacobsson  Lars-Erik Ahlkvist 

xxx.xxx   Univ. Lekt. Sociologi  

xxx.xxx    Högskolan Dalarna 

Tel: xxx   Tel: xxx 

E-post: xxx   E-post: xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


