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Sammanfattning 

I vår studie har vi valt att undersöka om manliga missbrukare, som genomför en behandling 

på en institution i Mellansverige, anser att de blir stämplade och vilka de anser att det är som 

utför den. Om det är nära och kära, myndigheter och/eller dem själva. Vi vill belysa vilka 

känslor och tankar de intervjuade personerna har kring ämnet stämpling. Vi har sett på 

faktorer som, hur de skulle definiera begreppet missbrukare och hur de är i relation till det 

begreppet. Vi har även undersökt om de har eller har haft några strategier för att undanhålla 

och/eller mörka sitt missbruk. 

 

Vi valde att göra tematiskt strukturerade intervjuer där vi utgick från teman. Utifrån dessa 

utförde vi sedan en hermeneutisk tolkning och analys av de empiriska data vi fick fram.  

 

Resultaten visar på att alla respondenter känner sig stämplade på ett eller flera sätt. Alla ser 

sig själva som missbrukare, vilket innebär att alla stämplar sig själva. Vad det gäller 

stämpling från nära och kära är det endast hälften av respondenterna som anser sig vara 

stämplade därifrån och att denna stämpling är den mest känslomässigt jobbiga. Majoriteten 

anser sig även bli stämplade av myndigheter, men denna stämpling upplevs inte lika 

känslomässigt jobbig. Alla respondenter uppger sig använda olika strategier för att undanhålla 

och mörka sitt missbruk för omgivningen. Strategierna kan även användas för att berättiga 

missbruket för dem själva, vilket är en typ av självstämpling. De flesta av de resultat vi 

kommit fram till utifrån tolkningarna av de empiriska data vi fått fram, stämmer överrens med 

vår förförståelse vi hade innan denna undersökning inleddes. 

 

 

 

Nyckelord: Stämpling, stigma, missbruk, missbrukare, avvikare 
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1. Inledning 

Samhället och alla sociala grupper har normer och regler som samhällsmedborgarna och 

gruppdeltagarna förväntas följa. Dessa regler och normer behöver inte vara lagbundna utan 

kan innebära sociala regler vilka definierar hur individer skall agera, vara och bete sig i olika 

sociala situationer. Vissa handlingar är riktiga och andra felaktiga. Individer som bryter mot 

dessa skapade normer och regler betraktas som annorlunda och avvikande.1 En generell 

samhällelig inställning är att samhällets normer är de korrekta och avvikelser från dessa 

socialt skapade regler ses som förkastliga. En missbrukare ses i många fall som socialt 

missanpassad, en misslyckad individ, en avvikare.2 Howard Becker menar att det är samhället 

och de sociala grupperna som finns i det, som skapar de stämplade individerna genom att 

skapa reglerna som människorna sedan överträder.3 Detta är något som även Erving Goffman 

håller med om, då han anser att det är varje grupp i samhället som skapar en definition av vad 

som är normalt. Genom att inte följa dessa normer och regler uppfattas individen som 

annorlunda och blir utstött och stigmatiserad.4 Ted Goldberg menar att stämpling är en 

process som består av upprepande negativa handlingar. Stämpling och stigmatisering av en 

individ leder till att individen får en negativ självbild. Självbilden skapas och förändras 

genom interaktioner och relationer med andra människor. Dessa negativa relationer med 

andra individer genom livet och uppväxten kan leda till utanförskap och något som Goldberg 

benämner som avvikarkarriären.5 

 

I denna studie vill vi belysa och undersöka hur manliga missbrukare upplever det att bli 

stämplad som missbrukare, både utifrån sig själva och samhället. Vilka personer/grupper de 

upplever stämplar dem och vad det skapar för tankar och känslor. Vi har även valt att studera 

begreppet missbrukare. När blir en människa missbrukare och vad är det som gör att någon 

klassas som missbrukare? 

 

 

 

                                                           
1 Becker, H. 2006. Utanför - Avvikandets sociologi. Lund: Arkiv förlag 
2 Johnsson, L. 2000. Narkotikamissbruk – debatt, behandling och begrepp. Lund: Studentlitteratur 
3 Becker, 2005 
4 Goffman, E. 2003. Stigma – en avvikandes roll och identitet. (2:a rev. upplagan). Göteborg: Erlanders 
Digitaltryck AB 
5 Goldberg, T. 2005. Samhället i narkotikan. Solna: Academic Publishing of Sweden. 
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1.1 Bakgrund 

Under 1960-talet började man uppmärksamma narkotikaproblemet i Sverige. Organisationer i 

Sverige, främst inom narkomanvården men även klientorganisationer, uppmärksammade 

problemet och förespråkade att narkotikamissbruk inte är ett medicinskt utan ett socialt 

problem. Dessa organisationer har lyft fram problematiken kring drogmissbruk vilket 

resulterat i en förändrad samhällssyn kring drogmissbruk och dess effekter sett både ur ett 

individuellt och samhälleligt perspektiv. Många såg straff mot missbrukare som ett övergrepp 

och hinder i individens rehabilitering. Denna samhällssyn präglade Sverige under stora delar 

av 70-talet. Svensk narkotikapolitik är restriktiv jämfört med många andra länder. Den 

svenska politikens grundpelare är en samverkan mellan förebyggande åtgärder, 

kontrollpolitik och behandling av narkotikamissbrukare.6 

 

1980 antog riksdagen en proposition där det framgår att Sverige har som målsättning att 

sträva efter ett narkotikafritt samhälle. Ett av huvudmålen inom svensk narkotikapolitik är att 

möjliggöra en geografisk lokalisering av flertalet missbrukare i syfte att få dem upphöra med 

sitt missbruk. Det budskap staten skall förmedla är att icke-medicinsk användning av 

narkotika är kriminellt.7 Målsättningen för ett narkotikafritt Sverige är att placera själva 

missbrukaren i fokus istället för att som tidigare främst fokusera på tillverkare och 

distributörer.8 

 

Alla tror sig veta vad en missbrukare är. Alla har vi sett dem sittandes på parkbänken. 

Smutsiga, skräniga och utslagna. Stämmer denna bild verkligen? När är man en missbrukare? 

När är man en avvikare? Är man det redan när missbruket och beteendet sker i det fördolda 

eller krävs det att det synliggjorts av samhället och omgivningen för att individen skall klassas 

som missbrukare eller avvikare? Är det mer okej att vara missbrukare om du har hög status, 

går på kändis krogar och har ett välorganiserat liv, än om du arbetslös och bostadslös? 9 

 

Genom att inte följa de samhälleliga normerna stämplas individer som missbrukare och 

avvikande. Utanförskapet skapas, förstärks och vidmakthålls genom att samhället stämplar 

individen och tar avstånd från avvikaren. Individer som av olika orsaker inte beter sig enligt 
                                                           
6 Holmberg, B & Hilte, M. Narkotikapolitik http://www.ne.se/artikel/267045 
7 Nordegren, T & Tunving, K. 1998. Droger A-Ö. Stockholm: Natur och kultur 
8Tham, H. 2003. Narkotikapolitiken och missbrukets utveckling. I Tham, Henrik. 2003. Forskare om 
narkotikapolitiken. Kriminologiska institutionen: Stockholms Universitet.  
9 Jonasson, B & Andersson, A. 1995. Tidigare upptäckt av alkohol- och drogproblem.  Stockholm: Utbildnings 
förlaget 
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den rådande normen drivs in i en avvikandets spiral och därigenom skapas en självbild och en 

stämpling som missbrukare.10 

 

Genom att humanisera och normalisera avvikaren synliggörs individen bakom missbrukar 

identiteten. Det finns dock forskare som anser att en stor användning av begreppet avvikare, 

och fokuseringen på att missbrukare är stämplade, kan leda till en förmedling och bekräftning 

att dessa individer är annorlunda. Genom detta kan avvikarsociologin leda till att befästa de 

samhälleliga fördomarna och stämplingen av denna redan utsatta folkgrupp.11 

1.2 Syfte  

Syftet med vår undersökning är att undersöka och belysa hur manliga narkomaner upplever en 

eventuell stämpling och vilka känslor som kan uppkomma i relation till detta. Om de upplever 

en eventuell stämpling, vilka anser de utföra stämplingen? Vi vill även undersöka om dessa 

individer på något sätt försöker undvika stämpling, då genom olika strategier, och hur de då 

gör för att på olika sätt försöka dölja sitt missbruk.  

  

 Frågeställningar 

• Känner individen sig stämplad som missbrukare? 

• Vilka är det som utför stämplingen? 

• Vilka tankar och känslor har stämplingen som missbrukare väckt hos individen? 

• Finns det strategier för att undvika stämpling? 

 

2. Disposition 

Våra frågeställningar är teman som följer som en röd tråd genom hela arbetet. Därefter 

kommer ett kapitel där den tidigare forskningen redovisas och sammanfattas. På detta följer 

en redovisning av de tre teorier som vi använt i arbetet. De engelska artiklarna har lokaliserats 

genom databasen ELIN, där vi sökt på nyckelord som stigma och missbruk (stigma, 

addiction). Vi har även använt sökmotorn Google och där sökt på orden stigma, stämpling och 

missbruk för att få fram de svenska artiklarna.  

Kapitlet därefter innehåller begreppsförklaring och redovisning av begränsningar i begreppen. 

I nästkommande kapitel redovisad metoden. I detta kapitel redovisas vilken sociologisk metod 

                                                           
10 Becker, 2005 
11

 Hilte, M. 1996. Avvikande beteende – en sociologisk introduktion. Lund: Studentlitteratur 
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och forskningsansats som använts, redovisning om förförståelsen, urval och hur intervjuerna 

har varit upplagda samt hur dessa genomförts. Detta kapitel innehåller även validitet och etik. 

Därefter följer kapitlet där resultatet och sammanställningen av det empiriska materialet 

redovisas. Resultaten är uppdelade i underrubriker som är relaterade till syfte och 

frågeställning. Efter detta kapitel följer en diskussion. I diskussionen görs kopplingar till 

tidigare forskning och teorier, vilket åtföljs av en slutdiskussion, där vi gör vår huvudtolkning. 

 

3. Begreppsförklaringar 

Missbruk är enligt Nationalencyklopedin, NE ”att bruka”, alltså använda, överdrivet mycket 

av en drog eller ägna sig överdrivet mycket åt ett beteende”. Exempel på vad som kan 

missbrukas kan vara alkohol, lugnande läkemedel som exempelvis benzodiazepiner, 

narkotika, tobak, spel och mat. I denna studie omfattar begreppet missbruk: alkohol, lugnande 

läkemedel och narkotika. Vidare förklaras begreppet missbruk, ”okontrollerad eller 

överdriven användning av något, vanligen alkohol, narkotika eller andra substanser med 

euforiska effekter”.  Skillnaden mellan missbruk och bruk är, enligt NE, att missbruket till 

skillnad från bruk leder till sociala problem. Svensk lagstiftning gör dock ingen skillnad 

mellan missbruk och bruk i relation till narkotika, då all hantering och användning av 

narkotika är förbjuden.12 

 

Beroende är enligt Nationalencyklopedin att ha ett behov av en drog och inte ha möjlighet att 

ha kontroll eller styra detta begär. Beroendet kan omfattas av droger, man kan även syfta till 

olika situationer, så som spel om pengar, träning eller sex. Till skillnad från missbruk innebär 

beroende att det skapas en toleransutveckling. Med toleransutveckling menas att dosen måste 

ökas för att uppnå önskad effekt. Om tillförseln uteblir uppstår abstinenssymtom och en stark 

önskan och längtan efter drogen. Andra konsekvenser som kan uppkomma är misslyckade 

försök att kontrollera eller bli av med beroendet och även att individens övriga icke 

drogrelaterade tillvaro allt mer överskuggas av att få tag på och nyttja den 

beroendeframkallande drogen. I denna studie syftar begreppet beroende till ett beroende av 

droger så som alkohol, lugnande läkemedel och narkotika.13 

 

Missbruk är när man vid upprepade tillfällen hamnar i ofördelaktiga situationer på grund av 

en drog. Beroende är när den egna viljan ej längre räcker till för att styra intaget. 

                                                           
12 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/lang/missbruk 
13 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/enkel/droger 
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Droger, enligt Nationalencyklopedin, är en samfattande benämning på ämnen som på olika 

sätt stimulerar, men som även påverkar kroppen på olika skadliga sätt. Det som främst klassas 

som droger är narkotika och alkohol, men även tobak kan inräknas i den kategorin. När vi i 

detta arbete använder begreppet droger avser vi det som, enligt Nationalencyklopedin, främst 

klassas som droger, det vill säga narkotika och alkohol.14 

 

 

                                                           
14 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/enkel/droger 



9 

 

4. Tidigare forskning 

I detta arbete har vi utgått från tidigare forskningsresultat som en grund för vår egen 

undersökning. Vi har tittat på både kvantitativa undersökningar kring fenomenet stämpling 

samt en kvalitativ studie vars syfte var att belysa missbrukarens upplevelser av just stämpling 

och hur den upplevelsen i sin tur påverkar viljan och motivationen till att söka behandling. 

Det andra området vi använt som utgångspunkt för vår egen studie är begreppet stigma. 

Lavack och Svensson har forskat kring begreppet med fokus på just missbrukarindivider och 

kommit fram till vilka problem och effekter samhället genom sin ofta inbyggda attityd 

gentemot denna grupp av individer skapar vilket i sin tur leder till en negativ spiral i målet 

mot tillfrisknande. Avslutningsvis har vi även studerat begreppet avvikarkarriären där 

Lindberg delar in missbrukarna i två grupper, marginaliserade och integrerade missbrukare. 

Linberg har gjort denna kvalitativa studie i syfte att analysera narkotikakarriärer både under 

den aktiva karriären och efter. Skårner har inom ramen av liknande forskning även hon 

genomfört en kvalitativ studie genom att intervjua ett antal aktiva missbrukare samt ett antal 

före detta. Syftet med studien var att studera individernas sociala nätverk och vikten av dessa 

nätverk. 

 

Stämpling 

Forskarna Edward Adlaf, Hayley Hamilton, Fei Wu och Samuel Noh har gjort en kvantitativ 

studie med syfte att undersöka attityder angående drogmissbruk. 4078 universitetsstudenter 

från Canada svarade på enkätfrågor som hade i syfte att belysa respondentens inställning och 

attityd gentemot droger och drogmissbruk. Resultatet visar att individer med drogmissbruk 

blir utsatta för stämpling i högre grad än andra grupper då missbruk ofta uppfattas som ett 

personligt val och bristande moral. Studien visar att de som stämplar missbrukare hårdast är 

de individer som aldrig kommit i kontakt med droger och som inte heller har någon 

närstående som missbrukar. Majoriteten av missbrukarna i studien ansåg inte att bruk av 

cannabis borde leda till en stämpling som missbrukare. De ansåg att bruk av denna drog inte 

borde sammankopplas med ett avvikande beteende.15 

 

I övrigt visar studien att en minskning av stämpling förmodligen skulle leda till att fler 

individer med missbruksproblem söker hjälp. Författarna anser dock att en attitydförändring 

                                                           
15

 Adlaf, E. Hamilton, H. Wu, F. & Noh, S. 2009. Adolescent stigma towards drug addiction: effects of age and 
drug use behavior, Addictive Behaviors, 34: 360–364. University of Toronto: Canada 
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även kan ha den negativa effekten att detta leder till en positivare inställning till droger, vilket 

i sin tur kan leda till en ökning av antalet som testar droger.16 

 

Polly Radcliffe och Alex Stevens har gjort en studie som även den visar att missbrukare 

stämplas som en enhetlig grupp. Författarna har gjort en kvalitativ studie i syfte att belysa 

missbrukares upplevelser av stämpling och hur det påverkar behandlingen av missbruket. 

Studien är gjord i England och författarna har intervjuat 53 missbrukare som tidigare befunnit 

sig i behandling för sitt missbruk, men som har avbrutit den. Studien visar att många 

missbrukare har svårt att se sig själva som missbrukare. De kan däremot kategorisera andra 

men då exkluderar sig själva. Missbrukaridentiteten ses ofta som skamfull och något att ta 

avstånd från. Många missbrukare undviker att söka hjälp då risk finns att det egna missbruket 

uppmärksammas, vilket i sin tur leder till skam och stämpling, enligt författarna. Här uppstår 

en konflikt mellan önskan om att få hjälp och skammen för att man är i behov av den.17 

 

Fortsättningsvis visar studien att missbrukarna ses som en enhetlig grupp, en grupp som 

uppfattas som avvikare och farliga och därför bör undvikas av övriga samhällsmedborgare. 

Detta ger en negativ klang vilket leder till stämpling, anser författarna. Missbrukaren bör, för 

att underlätta för dennes möjligheter till att våga söka och få hjälp, ses som vilken individ som 

helst. På så sätt ökar möjligheterna att återbördas och integreras till samhället.  

 

Författarna anser att behandlingen av missbrukare och inställningen till behandling bör 

förändras. Det är viktigt enligt studien att det inte innebär en skam att söka hjälp och 

behandling för sitt missbruk. Skammen och stämplingen som, enligt författarna, finns idag 

gör det svårt för dessa individer att bryta med den missbrukaridentitet de själva och samhället 

skapat. 18 

 

Stigma 

Anne Lavacks har gjort en studie som har i syfte att undersöka hur marknadsföring, 

information och ökad kunskap angående missbruk och missbrukare används och hur det har 

använts för att minska stigmatiseringen av missbrukare. Studien, som är gjord i Canada, har 

                                                           
16 Adlaf, Hamilton, Wu & Noh, 2009 
17 Radcliffe, P & Stevens, A. 2008. Are drug treatment services only for ´thieving junkie scumbags´? Drug users 
and the management of stigmatized identities. Social Science & Medicine 67: 1065–1073. University of Kent: 
England 
18 Ibid. 
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en kvalitativ metoddesign där författaren har studerat och diskuterat tidigare gjorda kampanjer 

vilka har haft i syfte att minska stigmatiseringen av missbrukare. Studien visar att många 

missbrukare utsätts för social stigma. Denna stigmatisering leder, enligt resultaten av studien, 

ofta till att personer med missbruk inte söker den hjälp de behöver på grund av rädslan att bli 

utstötta från samhället. 19 

 

Lavack menar att det är viktigt att öka kunskapen om missbruk och missbrukare och då främst 

hos människor verksamma inom hälsa och sjukvård. Det krävs en attitydförändring vad gäller 

missbrukare. Dessa individer, menar Lavack, förtjänar att bli behandlade med respekt från 

hela samhället och bör ges möjlighet till hjälp och vård utan att behöva uppleva den negativa 

stämpling som finns idag. Genom information, ökad kunskap och intensiva kampanjer för att 

förändra attityden skulle stämplingen och stigmatiseringen av missbrukare minska och 

därmed även skammen. Detta skulle i sin tur leda till att fler missbrukare söker hjälp.20 

 

En omfattande fältstudie gjord av Bengt Svensson tyder på liknande resultat. Han har under 

tre år följer en grupp tunga narkomaner på nära håll. Syftet med Svenssons kvalitativa 

underökning var att svara på frågan varför många fortsätter att missbruka år efter år trots att 

det livet ofta innebär kriminalitet, sjukdomar och misär.  Missbrukarlivet kan dock ge sken av 

att ha sina relativa fördelar jämfört med ett vanligt liv, menar Svensson. I sin avhandling ger 

en han en initierad inblick i missbrukarnas vardag och levnadsvillkor där han undersöker 

frågan varför en individ stannar kvar i drogmissbruket och dess speciella värld, samt vilka 

vinster och förluster som det medföljer. För att få en bredd och ett djup i sin studie har 

Svensson under en tid studerat missbrukares liv utifrån vardagslivet, den sociala världen, den 

sociala identiteten och livsstilen. Studien visar att utifrån att ha skapat sig en social identitet 

som missbrukare skapas en livsstil som är svår att bryta.21 

 

Svensson beskriver vidare att det är mycket svårt för en missbrukare att bryta med den 

tidigare miljön och återkomma in i samhället, då de ofta är stigmatiserade och den stämpling 

som det innebär att vara missbrukare är svår att komma ifrån. Den värld som väntar dem vid 

                                                           
19

 Lavack, A. 2007. Using social marketing to de-stigmatize addictions. Addiction Research and Theory. 15: 
479–492. University of Regina: Canada 
20 Ibid. 
21

 Svensson, B. 2007. Pundare, jonkare och andra- om narkotikan som följeslagare. Stockholm: Carlssons 
bokförlag. 
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ett uppbrott från missbrukarvärlden är ofta marginaliserad och innebär i flera fall fattigdom, 

ensamhet och sysslolöshet.22  

 

Avvikarkarriären  

Odd Lindberg har gjort en kvalitativ studie som har i syfte att analysera narkotikakarriärer 

både under den aktiva karriären och efter. Lindberg har i sin undersökning utfört intervjuer 

med elva män och sex kvinnor där respondenterna fått möjligheten att berätta sin livshistoria. 

I studien diskuteras livet kring narkotikamissbruket och vad det innebär att leva i ett 

missbruk. Lindberg delar in missbrukarna i två grupper, marginaliserade och integrerade 

missbrukare.23  

 

De marginaliserade är de missbrukare som tidigt i livet hamnat snett och som har en 

erfarenhet av problematisk och traumatisk uppväxt. De har tidigt upplevt sig som annorlunda 

och har även känt skam och skuld inför sina familjeförhållanden. Följden har blivit att de sökt 

sig till andra individer som även dem upplever sig vara utanför samhället för att känna 

gemenskap och därigenom kommit i kontakt med miljöer dominerade av missbruk och 

kriminalitet. Denna grupp upplever ett utanförskap från det traditionella samhället även i 

vuxen ålder. 24 

 

Den andra gruppen, de integrerade, anser Lindberg är de som i grunden har trygga 

uppväxtförhållanden och lyckas upprätthålla sociala relationer även utanför 

missbrukarvärlden. Detta genom att ha arbete, studera eller ha fritidsaktiviteter. De lyckas 

även bibehålla sina sociala band med vänner och familj. Till skillnad från de marginaliserade 

så upplever de integrerade en koppling och samhörighet till de övriga samhället. Lindberg 

menar vidare att de integrerade inte i samma utsträckning ifrågasätter sig identitet eller 

livssituation. De anser det viktigt att gentemot familj och vänner upprätthålla en god fasad. 

Lindberg menar att det är känslor av ensamhet och tomhet samt känslan över att göra det 

förbjuda som fått de integrerade individerna att testa narkotika.25 

 

                                                           
22 Svensson, 2007 
23 Lindberg, O. 1999. Emotioner, sociala band och ritualer: en kvalitativ analys av narkotikakarriärer. 
Institutionen för socialt arbete: Göteborgs Universitet. 
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
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Den integrerade missbrukaren har lättare att dölja sitt missbruk enligt Lindberg, då de har 

starkare sociala band och fler sociala roller som de kan använda sig av. Den marginaliserade 

har svårare att dölja sitt missbruk då drogerna och missbruket tar så stor plast i vardagen och 

han/hon lever sitt liv främst i en värld som omfattas av andra stämplade, stigmatiserade 

avvikare. Missbrukaridentiteten blir svår att dölja för omgivningen och de blir därför lättare 

stämplade som missbrukare och avvikare.26 

 

En rapport gjord av Anette Skårner visar även den vikten av det sociala nätverket och 

svårigheterna med att bryta med identiteten som missbrukare. Skårner har gjort en kvalitativ 

studie där hon har intervjuat 29 individer som har eller har haft ett missbruk. Syftet med 

studien var att studera individernas sociala nätverk och vikten av dessa nätverk. I sin studie, 

beskriver Skårner att social tillhörighet och utanförskap kan relateras till vad hon kallar ett 

tvåvärldsproblem, där missbrukaren utvecklar olika sätt att förhålla sig till den motsatta 

världen. Resultaten i studien visar att majoriteten av respondenterna lever ett liv som är 

påfrestande, vilket i sin tur innebär en känsla av dubbel hemhörighet i missbrukarvärlden och 

i det övriga samhället. Denna livsstil omfattas av ständigt pågående konflikter och 

omställningar mellan de olika världarna. Tvåvärldsmönstret innebär en stark spänning mellan 

missbrukarvärlden och, vad Skårner kallar det för, det vanliga livet. Svårigheterna är att 

förena de olika livsstilarna, normerna och sociala förhållanden.27 

 

Skårner menar att de påfrestningar som detta tvåvärldsmönster innebär, leder till att individen 

förr eller senare ställs inför ett val, valet mellan de två världarna. För att upprätthålla en 

bestående drogfrihet krävs det, enligt Skårner, att individen bryter kontakten med 

missbrukarvärlden och skapar en ny social identitet. För att detta skall vara möjligt krävs det 

att individen släpps in och accepteras av det övriga samhället. Utanförskapet, stämplingen 

som missbrukare och svårigheten i att känna en samhörighet och koppling till det vanliga livet 

kan göra det svårt att bryta med missbrukarvärlden och den identitet som individen skapat. 

Skårner betonar vikten av att ha betydelsefulla sociala relationer för att på så sätt skapa en 

social förankring utan missbruksidentiteten. Det är viktigt att inte generalisera missbrukaren, 

”se människan inte bara missbrukaren”. Att se missbrukarna som en homogen grupp, anser 

                                                           
26 Lindberg, 1999 
27 Skårner, A. 2001. Skilda världar? En studie av narkotikamissbrukares sociala relationer och sociala nätverk. 
Skriftserien Institutionen för socialt arbete. Göteborgs universitet. Nr 2001:5 
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Skårner, kan bidra till ökad stigmatisering av dem som är eller har varit i ett missbruk. Denna 

stämpling gör det svårare för missbrukaren att återföras till det övriga samhället.28 

 

4.1 Sammanfattning 

Alla sex artiklar som vi valt att använda i detta arbete, anser vi ha en tydlig koppling till vår 

studie. Forskningsartiklarna belyser och tar upp känslan att vara stigmatiserad som 

missbrukare. I studien av Adlaf, Hayley, Hamilton, Wu och Noh, nämner författarna bland 

annat samhällsmedborgarnas åsikter och hur dem uppfattar och stämplar missbrukaren. I 

artikeln som följer, gjord av Radcliffe och Stevens, nämns hur missbrukaren ser på sig själv 

och det komplexa att se sig själv som en missbrukare. Lavack skriver bland annat i sin 

forskning om hur stämpling påverkar individer med missbruksproblem och vilka 

konsekvenser detta kan få. Svensson i sin tur har i sin forskningsstudie fokuserat på varför 

individer stannar i missbruket, och svårigheterna i att bryta med missbruket och 

missbrukarvärlden. I studien gjord av Lindberg forskar han om hur det är att leva i missbruk, 

om hur missbrukares bakgrund och sociala nätverk kan påverka hur missbrukarkarriären och 

missbrukarlivet ser ut. Skårner undersöker och belyser även hon betydelsen av sociala nätverk 

och sociala relationer, vikten av att ha individer i sin omgivning som stöttar. Hon skriver även 

om svårigheterna i att bryta livet som missbrukare och avvikarkarriären. 

 

Vi såg en koppling till vår studie i alla dessa artiklar och anser att samtliga på något sätt tar 

upp ämnen som har relevans och belyser det vi vill undersöka i vår studie. Alla artiklar visar 

resultat på att missburkare är en grupp som i stor grad utsätts för stigmatisering och 

stämpling. Att vara missbrukare leder i många fall till att individen klassas som avvikande 

och avskärmas från det övriga samhället. Resultaten tyder på att detta lätt leder till en ökad 

stigmatisering vilket även gör det svårare att bryta identiteten som missbrukare.  

 

                                                           
28 Skårner, 2001 
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5. Teorier 

Vi har i huvudsak valt att använda oss av tre olika sociologers egna teorier. Den första teorin 

är Howard Beckers Stämplingsteori. Den andra är Erving Goffmans teori om Stigma. Den 

tredje är Ted Goldbergs teori om självbild och avvikarkarriär. Vi valde dessa teorier då vi 

ansåg dem vara relevanta för vår undersökning, då våra respondenter är manliga missbrukare 

och att vara missbrukare ofta ses som ett avvikande beteende. I och med att det anses vara 

avvikande så blir dessa individer missbruksstämplade. I och med denna stämpling kan dem 

även ses som förnedrade på grund av sitt missbruk. 

 

5.1 Stämplingsteori 

Alla sociala grupper som finns i vårt samhälle har regler som vilka de sedan försöker driva 

igenom. Dessa regler kallas för sociala regler och talar om vilka handlingar som anses vara 

”korrekta” och vilka som anses vara ”inkorrekta”. En person som betraktas som 

utanförstående är en person som inte lever efter dessa uppsatta regler. Personen som ses som 

utanförstående accepterar inte alltid den etablerade regeln och ser då istället sina domare som 

utanförstående.29  

  

De olika reglerna som finns kan ha olika karaktär. Dels kan de vara formellt antagna som lag. 

Dessa kan då användas av statens polisiära makt för övervakning. Reglerna kan även vara 

informella överenskommelser. Dessa regler vidmakthålls genom olika inofficiella sanktioner. 

Den trivialaste meningen om vad avvikande innebär, är statistisk, och menar på att allt som 

avlägsnar sig för mycket från genomsnittet ses som avvikande.30 

  

Men det finns även ett annat sociologiskt synsätt, vilket även Becker utgår från, Detta synsätt 

ser avvikelse som en underlåtelse till att följa gruppens regler. Så fort reglerna för en viss 

grupp är beskrivna, och som gruppen påtvingar sina medlemmar, kan man med viss 

noggrannhet se om en person har överträtt dem och utifrån detta klassas som en avvikare. Ett 

samhälle består av många olika grupper. De olika grupperna har sina egna regler. Människor 

ingår i flera grupper samtidigt, vilket kan leda till att en person kan bryta mot en regel i en 

grupp för att rätta sig efter en annan grupps regler. Frågan man då kan ställa sig blir, är han en 

avvikare? 31 

                                                           
29 Becker, 2006 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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Becker menar på att det är de sociala grupperna som skapar avvikelsen genom att de skapar 

regler som människor sen överträder, vilket i sin tur ses som en avvikelse. Reglerna tillämpas 

även på speciella personer, vilket gör att de kan ses som avvikare. Sett ur detta perspektiv så 

är avvikelse inte en egenskap hos en handling, utan en följd av att andra praktiserar regler och 

sanktioner på personer som bryter mot regeln. Om en handling är avvikande eller inte, beror 

alltså på hur andra reagerar på den. I vilken grad de reagerar på den varierar mycket. I vilken 

utsträckning en handling räknas som avvikande beror även på vem som utför den känner sig 

ha tagit skada av den. Här kommer frågor som kön, klass och etnicitet in.32 

  

Avvikande beteende är alltså ett resultat av en process som inbegriper andra människors 

reaktioner på handlandet. En handling kan vara överträdelse vid ett tillfälle, men inte vid ett 

annat. Ett beteende kan vara ett regelbrott om det begås av en person, men inte om det begås 

av någon annan. Vissa regler blir man straffad för vid överträdelse men inte för andra. Det är 

handlingens karaktär och hur andra ser på den som avgör huruvida den är avvikande eller 

inte.33 

  

Enligt Becker finns det tre olika sorters avvikare: 

1. Den rent avvikande – den personen bryter mot regler och uppfattas även göra det. 

2. Den falskt anklagade – här uppfattar omgivningen att personen har genomfört en otillåten 

handling även fast denne i själva verket inte har gjort det. 

3. Den hemligt avvikande – här utför en person en otillåten handling, men det är ingen som 

lägger märke till den eller reagerar på den som en regelöverträdelse.34 

 

5.2 Stigma 

Begreppet stigma används i relation till utanförskap och förnedring. Enligt Anthony Giddens 

är stigma en egenskap av fysiskt eller socialt slag som antas vara negativ eller förnedrande.35 

Varje grupp och samhälle har en definition av vad som anses vara ”normalt” menar Erving 

Goffman.36 Varje samhälle och grupp har inlärda beteenden och sociala koder som omfattar 

normerna och reglerna hur en individ ska vara och bete sig. Det som är okänt för oss skapar 

osäkerhet och rädsla, denna osäkerhet skapas bland annat när vi möter individer från en grupp 

                                                           
32 Becker, 2006 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Giddens, Anthony. 2003. Sociologi. (3:e upplagan). Danmark: Narayana Press 
36 Goffman, 2006 
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som omfattas av andra sociala koder och beteenden. Utifrån vårt första intryck skapar och 

fastställer vi egenskaper för att göra det möjligt att kategorisera individen vi möter. Goffman 

menar att vi genom dessa intryck skapar en normativ förväntning.  Vid ett möte med en 

individ från en annan grupp som innehar egenskaper som vi utifrån våra normer anser vara 

negativa och som inte är gemensamma för det övriga samhället blir betraktad som ovanlig, 

annorlunda och utstött. Individen blir enligt Goffman stigmatiserad. Våra förväntningar blir vi 

inte medvetna om förrän vi ställs inför dem och hamnar i en situation då dessa förväntningar 

inte uppfylls. Det är först då som vi reflekterar över våra föreställningar om den andre. Det är 

dock inte enbart icke önskvärda egenskaper som berörs av stigma, det handlar om egenskaper 

som vi inte upplever är förenliga med uppfattning av en viss individ.37 

 

Enligt Goffman finns det tre olika typer av stigma. Kroppsligtstigma, som till exempel ett 

fysiskt handikapp. Karaktärsstigma, som till exempel missbruk och gruppstigma som 

omfattas av religion etnicitet, klass och kön. Stigmat skapas dock inte av dessa egenskaper 

eller förhållanden i sig, utan det är hur det betraktas utifrån normerna i majoritetssamhället. 

Goffman menar att vi utifrån dessa normer och regler uppfattas den stigmatiserade individen 

som inte fullt mänsklig och diskrimineringen av honom minskar på olika sätt hans möjligheter 

i livet. Goffman nämner flera olika strategier som avvikande individer kan använda sig av. 

Individen kan distansera sig från de som riskerar att stigmatisera honom eller henne för att på 

så sätt undvika att bli avslöjad. Individens vetskap om att han innehar egenskaper som inte är 

önskvärda, medför att han ofta kämpar för att skapa en bild av sig själv där denna negativa 

egenskap inte existerar. Det kan dock även förhålla sig tvärtom, den stigmatiserade individen 

fångas i de förväntningar och den syn som samhället och omgivningen har på honom vilket 

han i sin tur införlivar. Individen agerar och beter sig på det sätt som samhället förväntar sig 

att han ska agera. Stigmatiseringen kan leda till skamkänslor och den stigmatiserade kan även 

vid frånvaron av andra uppleva självhat. Genom att använda sig av en strategi där individen 

erkänner och tydliggör det avvikande beteendet lever han upp till de förväntningar som 

kopplas samman med avvikelsen och på så sätt finns möjligheten att skapa en acceptans. Men 

Goffman menar att användandet av denna strategi även kan leda till att individen överdriver 

det avvikande beteendet för att leva upp till de förväntningarna majoritetssamhället har på 

honom i relation till avvikelsen. Genom stigmatiseringen och stämplingen skapas bilden av 

                                                           
37 Goffman, 2006 
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hur individen bör agera och vara, vilket i sin tur den stigmatiserade individen förväntas 

införliva. 38 

 

5.3 Avvikarkarriären 

Begreppet självbild är ett begrepp som Goldberg tar upp. Han menar på att självbilden är en 

människas uppfattning om sig själv i relation till de ideal om hur man bör vara som finns i 

samhället. Självbilden skapas och genomgår förändringar genom olika relationer till andra 

människor. De personer som spelar en viktig roll är individens signifikanta andra. Barnets 

första och viktigaste signifikanta andra är de sociala föräldrar som finns i dennes liv. Det är 

genom dessa som barnet börjar skapa sin självbild. Under individens uppväxt så kommer 

denne i kontakt med andra signifikanta andra, som även dem kommer påverka individens 

självbild. Då är dock grunden redan lagd från de första signifikanta andra.39 

 

Goldberg menar på att stämpling är en process som består av upprepade negativa reaktioner 

från de signifikanta andra som finns i en individs omgivning.40 Goldberg har en 

avvikarkarriärmodell som består av fyra stadier: 

 

Det första stadiet är avvikarkarriären är den primära avvikelsen. Här genomför en individ 

handlingar som går emot kulturella normer, men denne gör inte dessa med onda avsikter. Den 

primära avvikelsen kan ses som ett resultat av att individen inte förstår konsekvenserna av sin 

handling. För att ett barn skall lära sig vilka normer som råder i samhället, alltså vad som är 

rätt och vad som är fel, så kräver det att omgivningen måste reagera på dennes beteende. De 

flesta barn lär sig att de är bra, men att den handling som de håller på med för tillfället är fel. 

Vissa barn får däremot underrättelsen att efter tillräckligt många olämpliga reaktioner är det 

inte deras för tillfället pågående handling som är fel, utan att de är dåliga människor. Det är 

detta som ses som föräldrars stämpling och ses som det första stadiet i avvikarkarriären.41 

  

Det andra stadiet i avvikarkarriären är den samhälleliga stämplingen. Den samhälleliga 

stämplingen sker när barnet börjar ta sig ut i samhället. Detta sker först genom möten med till 

exempel grannar, barnomsorgen, grundskolan och så vidare. Barnets signifikanta andra ökar 

                                                           
38 Goffman, 2006 
39 Goldberg, 2005 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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med tiden. Även de ger respons på barnets beteende och hjälper denne att leva efter 

samhällets normer och efter den kultur som denne lever i. Ett barn som har stämplats av sina 

föräldrar löper större risk att stämplas utanför hemmet. En sak som kan inträffa vid 

samhällelig stämpling är beteendeinkongruens. Detta sker när individen utför handlingar som 

inte stämmer överens med dennes självbild. Individen upplever detta som otillfredsställande 

och försöker då minska inkongruensen. Individen försöker göra detta genom att antingen 

förändra sitt beteende eller genom att ändra sin självbild. Om en individ upplever 

beteendeinkongruens då den beter sig antingen mer negativt eller mer positivt än självbilden 

tillåter så leder detta antingen till att individen upphör med det inkongruenta beteendet, 

förlägger det med underordnat deljag som endast tas fram vid särskilda tillfällen, eller att 

individen införlivar det i sitt regerande deljag, vilket leder till att självuppfattningen förändras 

till självbild som tillåter sådana beteenden. I problematiska konsumenters liv ingår det att de 

dagligen bryter mot de normer som de själva anser är riktiga. Detta medför att de egna 

handlingarna är orsak till självförebråelser som förstärker de negativa reaktioner som kommer 

från omgivningen. Detta i sin tur leder till att det finns ett hot om att behöva devalvera 

självbilden.42 

  

Det tredje stadiet i avvikelsekarriären är den sekundära avvikelsen. Den sekundära avvikelsen 

brukar oftast träda in i puberteten, men kan även komma tidigare. Med sekundär avvikelse 

menas att en individ har ett beteende som medvetet bryter mot de kulturella normer som 

råder. Den sekundära avvikelsen grundar sig på en ganska väl upprättad negativ självbild. 

Den kan ses som ett medel för att försvara sig, angripa eller anpassa sig till öppna eller dolda 

problem som är skapade av stämpling. Individen har nu en ganska klar uppfattning av vad 

som är rätt och fel, men dennes beteende styrs mer och mer av den negativa självbilden. När 

en individ har godtagit att han/hon är dålig, så fungerar inte den sociala kontrollen som den 

skall. En individ som har en positiv självbild kan sluta med vissa beteenden, då de får 

negativa reaktioner och då det hotar en grupptillhörighet. En individ med en negativ självbild 

vet redan att han/hon är dålig, annorlunda och utanför. Detta medför att människor som har 

negativa självbilder lätt kan dras till exempelvis droger, då de vet att de gör oacceptabla saker. 

Problematiska konsumenter av narkotika har oftast några, men oftast alla, av fyra olika syften 

vilka är: att få bekräftelse av den starkt negativa självbilden, att försöka komma undan andras 

men även sina egna krav, att utföra en form av självdestruktivitet eller utföra hämnd mot 

                                                           
42 Goldberg, 2005 
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någon eller några. Stämplingsreaktioner har gjort att den blivande problematiska 

konsumenten av narkotika redan innan denne börjar med drogerna har en stark negativ 

självbild. Självbilden skapas genom reaktioner från andra och skall denna syn ändras i positiv 

riktning måste hjälp tas av andra. Om det skall ske en förändring så måste de signifikanta 

andra vara beredda att ställa upp på individen för att självbilden skall förbättras. De kan inte 

undvika personen, då bekräftas den bara.43 

  

Det fjärde stadiet i avvikelsekarriären är avvikelsespiralen. De negativa reaktioner som en 

individ får leder till en negativ självbild, vilket leder till sekundär avvikelse som enligt 

kulturella normer är ett misslyckande. Detta i sin tur leder till ännu mer stämpling. De 

misslyckanden som en människa är med om är delvis skapade av tidigare motgångar och 

bidrar till en ny motgång. I det fjärde stadiet är vanligtvis individens beteende sekundärt 

avvikande på flera områden. Det kan till exempel vara att individen håller på med narkotika, 

stölder, langning eller prostitution. Detta leder till att individen får negativa reaktioner från 

olika håll. Man kan se avvikelsespiralen som ytterligare en försämring från det tredje stadiet. 

När individen misslyckas och denne får negativa reaktioner från flera håll samtidigt, blir det 

allt svårare att vidmakthålla självbilden på den nivå som denne har. Det leder till att 

självbilden blir mer sänkt än den redan var, vilket leder till ännu mer sekundär avvikelse, fler 

antal misslyckanden, ännu mer stämpling, en ny sänkning av självbilden, vilket i sin tur leder 

till ett beteende som strider ännu mer mot de kulturella normerna. Det hela blir en ond 

spiral.44 

 

5.4 Sammanfattning av teorier 

Vi valde dessa tre teorier då vi ansåg att dem var relevanta för vår undersökning. Enligt 

Beckers stämplingsteori så blir de med ett avvikande beteende stämplade, vilket gör denna 

teori intressant för vår undersökning, eftersom det är vårt huvudsyfte med detta arbete. 

Goffmans teori om stigma går ihop något med Beckers stämplingsteori. Goffmans teori anser 

vi vara relevant då den även den tar upp sociala koder, vilket respondenterna även nämner i 

sina intervjuer. I och med att många missbrukare anser sig bli stämplade, kan det leda till det 

utanförskap och förnedring vilket Goffman talar om. Missbrukare kan i många sociala 

grupper ses som avvikare, då denne har ett avvikande beteende. I och med att denne anses ha 

ett det ansåg vi Goldbergs teori om självbild och avvikarkarriär som passande. 

                                                           
43 Goldberg, 2005 
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Vad det gäller Beckers stämplingsteori och Goffmans teori om stigma, så har de vissa 

likheter. Båda menar på att det finns flera grupper i samhället och alla dessa har sina regler för 

hur människor ska vara och agera samt att det är gruppmedlemmarna som bestämmer vad 

som är avvikande och vad som inte är det. Dessa regler benämns som sociala regler eller 

koder. Goffman menar även på att det inte är endast sociala koder utan även inlärda beteenden 

som påverkar hur individer ska vara. Becker menar att det finns två olika sorters regler, de 

som är formellt antagna lagar och de som är informella överenskommelser. Detta är inget som 

Goffman nämner. En likhet som finns mellan de båda är att om man inte följer de regler som 

finns i en grupp så ses individen som avvikare, han eller hon blir stigmatiserad.  

 

Becker anser utifrån sin teori att det finns tre olika sorters avvikare, den rent avvikande, den 

falskt anklagade, den hemligt avvikande. Även Goffmans teori omfattas av tre sorters 

stigman, kropps-, karaktärs- och gruppstigma. Det är dock inte samma innebörd mellan de tre 

olika kategorierna. Beckers indelningar handlar om individen har ett avvikande beteende eller 

inte och om omgivningen upplever detta som avvikande eller inte. Goffmans kategorier 

handlar däremot om vad stigmatiseringen kan bero på, till exempel handikapp, etnicitet 

etcetera. Hans olika stigman betraktas utifrån normerna som råder i samhället. Becker tar 

dock upp i sin teori att faktorer som kön, klass och etnicitet kan spela in om en individ blir 

sedd som avvikare eller inte. 

 

Goldbergs teori om avvikarkarriären skiljer sig på flera sätt från Becker och Goffman. Detta 

på grund av att han har en annan infallsvinkel vad det gäller fenomenet avvikare. Han studerar 

avvikarkarriären, som förklarar vart ifrån stämplingen av en individ kommer och vad den kan 

bero på, och hur detta leder till att denne blir sedd som en avvikare. Han har delat upp 

avvikarkarriären i fyra olika steg. I stegen finns det vissa likheter med Becker och Goffmans 

teorier. Den största likheten är att även Goldberg, genom sin teori anser att en individ klassas 

som avvikare om denne bryter mot de kulturella normer som råder.  
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6. Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie om manliga missbrukares känslor, tankar och 

reaktioner med fokus kring begreppet kring ämnet stämpling. Vi bestämde oss för att göra 

intervjuer, då vi ansåg att det skulle ge oss det bästa och största djupet och de mest ärliga 

svaren. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning, med tematiskt strukturerade intervjuer, 

då vi anser att vi genom denna metod skulle komma fram till den mest relevanta 

informationen vi sökte efter.  

 

Genom att använda oss av en hermeneutisk metodansats har vi möjliggjort svar på arbetets 

syfte och frågeställningar. Vi har uppnått en närhet till respondenterna och fått svar på våra 

frågor genom att använda tematiserade intervjuer. Där har respondenten fått möjlighet att med 

egna ord svara på frågor och beskriva egna tankar, känslor och uppfattningar kring ämnet. Vi 

har använt oss av vår förförståelse vi genom tidigare studier samt praktiska erfarenheter 

uppnått och har genom den hermeneutiska spiralen gjort tolkningar och skapat förståelse för 

fenomenet genom att se delar utifrån helheten och helheten utifrån delar. Vi har läst igenom 

det empiriska materialet i tre steg för att skapa nya tolkningar och förståelse för resultatet. 

Enligt vår uppfattning har denna metod gett oss en god möjlighet att utforska 

frågeställningarna och utöka vår förståelse och förförståelse för fenomenet stämpling.45   

 

6.1 Intervjuer  

En kvalitativ intervju liknar till viss del en vardaglig situation och ett vardagligt samtal, vilket 

kan ses som en styrka i undersökningssituationen. I en kvalitativ intervju så är det forskaren 

som har den minsta styrningen vad det gäller undersökningspersonerna. Målet är att 

respondenterna i stor utsträckning skall vara med och påverka samtalets utveckling. Forskaren 

använder sig endast av tematiska ramar i intervjun. Det är dock viktigt att forskaren ser till att 

denne får svar på de frågor som han/hon vill få svar på.46 

 

6.2 Kvalitativmetod 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet. Det finns en 

subjekt - subjektrelation mellan forskaren och undersökningsenheten. Grunden till en 

kunskapsutveckling är att det skall finnas en närhet till enheterna som deltar i 

                                                           
45

 Dahlberg, K. Dahlberg, H & Nyström, M. 2008. Reflective Lifeworld Research. Lund: Studentlitteratur 
46

 Holme, M & Solvang, K. 1997. Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. (2:a upplagan). 
Lund: Studentlitteratur. 
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undersökningen. Genom att det är just en subjekt – subjekt relation så försöker forskaren sätta 

sig in undersökningspersonens situation och se världen utifrån dennes perspektiv. Utifrån 

detta försöker forskaren att skapa en djupare och mer komplett uppfattning av den företeelse 

som denne avser att studera. För att förstå situationen som undersökningsenheterna befinner 

sig i så kräver det att forskarna strävar efter att komma sina respondenter in på livet, vilket är 

syftet med ett kvalitativt tillvägagångssätt. En forskare som genomför en kvalitativ 

undersökning, måste hela tiden kunna växla mellan inre och yttre horisonter, alltså mellan att 

förstå ett fenomen och sedan även förmå sig förklara det.47 

 

6.3 Hermeneutik 

Inom hermeneutiken försöker man förstå, förklara och klargöra det fenomen som man 

undersöker genom att göra tolkningar. Forskaren försöker förstå och tolka individen som 

finns bakom fenomenet genom att ha en närhet till studieobjektet. Fokus ligger på individens 

erfarenheter och upplevelser. Forskarens förförståelse hamnar till viss del i fokus, då den inte 

går att bortse från. Det är forskaren som utför tolkningarna i undersökningen och dessa 

tolkningar påverkas av forskarens tidigare upplevelser och uppfattningar. Forskaren skall 

inom hermeneutiken vara medveten om sin förförståelse, ifrågasätta den och även utöka den, 

för att lära sig mer om fenomenet som man undersöker och individers upplevelser kring det.48 

 

Hermeneutiken är en forskningsmetod som genom förståelse, tolkning och förklaringar vidgar 

vyerna för fenomenet som forskaren studerar. Tolkningarna som utförs, görs utifrån olika 

teorier och genom forskarens förförståelse. Inom hermeneutiken finns den så kallade 

hermeneutiska spiralen. Med det menas att man går från del till helhet och från helhet till del. 

För att förstå helheten måste forskaren se och förstå delarna och för att förstå delarna så måste 

denne se och förstå helheten. Den hermeneutiska spiralen innehåller olika nivåer. I den 

jämförande delen använder man sig av insamlad data och övriga fakta, kunskaper och teorier 

som finns inom ämnet. Detta gör man för att förstå, se strukturer och skapa en djupare mening 

och förståelse för det fenomen som man undersöker.49 

  

                                                           
47 Holme & Solvang. 1997 
48 Dahlberg, Dahlberg, & Nyström, 2008. 
49 Ibid. 



24 

 

6.4 Förförståelse  

Den förförståelse som vi bär på grundar sig från två olika delar. För det första så har vi en 

grundlagd förförståelse som kommer från tidigare utbildning. Genom den 

utbildningsgrundade förförståelsen har vi kommit fram till olika definitioner av 

problemområdet. För det andra så har vi socialt grundade fördomar eller förutfattade 

meningar. Dessa fördomar och förutfattade meningar grundar sig i värderingar som är mer 

eller mindre överensstämmande med verkligheten. Fördomarna och de förutfattade 

meningarna har skapats och präglats av tidigare erfarenheter samt av miljön vi lever i. Det 

finns även en nära relation mellan den utbildningsbaserade förförståelsen och de socialt 

grundade fördomarna och förutfattade meningarna.50 

  

Den förförståelse som utbildningen gett oss är att missbrukare oftast känner sig stämplade, 

både från samhället och av myndigheter, men även att de till viss grad stämplar sig själva. De 

fördomar och förutfattade meningar som vi besitter är liknande de fakta vi fått genom 

utbildningen, det vill säga att missbrukare är en utsatt grupp som stämplas mer eller mindre 

hårt av samhället och dess samhällsmedborgare, och att de klassas som avvikare. Genom att 

kombinera förförståelsen som vi fått från utbildningen och de fördomar och de förutfattade 

meningarna som vi bär med oss sedan tidigare, så valde vi att undersöka hur missbrukarna 

själva ser på begreppet stämpling. Vi vill studera deras känslor och upplevelser kring detta 

fenomen. 

 

6.5 Urval 

För att komma fram till relevant information kring ämnet har vi valt att genomföra intervjuer 

med manliga missbrukare som vistas på en institution i Mellansverige. Vi har genomfört 

respondentintervjuer med nio individer. Respondenterna hade en åldersspridning mellan 25 

och 54 år. Intervjupersonernas missbruk omfattas av narkotika och/eller alkohol. Alla uppger 

att de i någon form missbrukat sedan 11-12 årsåldern. Alla respondenter har varit på flera 

olika typer av behandling, både inom öppenvård och tvångsvård.  Vi har valt att inte samla in 

mer information om respondenternas enskilda bakgrund, främst för att vi inte anser det vara 

relevant för vårt syfte eller frågeställning, men även för att möjliggöra anonymitet för 

respondenterna. 

                                                           
50 Holme & Solvang, 1997 
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Vi valde att göra respondentintervjuer för att på så sätt nå en närmare kontakt och genomföra 

intervjuer med individer som känner en närhet och relation till ämnet.51 Vi har genomfört 

personliga intervjuer, då det styrker validiteten i arbetet.52  

 

Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval. Vi ser urvalet som ett bekvämlighetsurval då 

respondenterna vistas på en institution där en av författarna har en anställning vilket 

underlättar att få kontakt med respondenter.53 

 

6.6 Intervjuer/genomförande 

Intervjuerna som vi genomförde var tematiskt strukturerade intervjuer. När vi genomförde 

intervjuerna utgick vi från en intervjuguide. De teman som den innehöll var: 

• Ålder 

• Huvuddrog 

• Missbrukarens självbild 

• Upplevelser kring stämpling 

• Strategier 

 

Vid genomförandet av intervjuerna så inledde vi med att berätta om de etiska rättigheter som 

respondenterna har. Vi berättade lite kort om att vi skulle banda intervjuerna och även att de 

skulle försöka bortse forskaren som har en anställning på institutionen som personal. Vi 

påpekade bestämt att hon var där som forskare och inte som personal. Respondenterna har 

blivit tillfrågade om de önskar läsa det avslutade arbetet, vilket alla varit positiva till. När vi 

startade bandspelaren så började vi först med en sluten fråga om ålder. Efter det ställde vi 

öppna frågor vilka rörde olika teman. Exempelvis ställdes frågor som vad de ansåg att en 

missbrukare var, hur de trodde icke missbrukande samhällsmedborgare skulle definiera en 

missbrukare och om de någon gång känt sig stämplade och om så var fallet av vem samt 

vilken stämpling som varit den värsta och hårdaste. Vi hade även teman som rörde frågan om 

de tyckte att stämpeln var rättvis och om de trodde att man någonsin kunde bli av med 

stämpeln som missbrukare. Vidare ställdes frågan om de hade använt sig av eller ännu 

använder sig av olika strategier för att upprätthålla sin identitet och självbild. Vi hade även 

teman som rörde olikheter om var man är uppväxt, om de trodde att det kunde vara en faktor 

                                                           
51 Holme & Solvang, 1997 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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som kunde påverka bemötandet och i så fall både från samhällsmedborgarna och 

myndigheter. Till sist hade vi ett tema om vad de trodde att media hade för roll och inflytande 

vad det gäller synen på missbrukare. 

 

Intervjuerna har alla skett på institutionens område. Intervjuerna har varit mellan 30 och 60 

minuter långa. Efter avslutade intervjuer har författarna genomfört transkribering av 

intervjuerna.  

 

Vi valde att inte ta del av respondenternas historia, vart de till exempel har genomfört tidigare 

behandlingar etcetera då vi ansåg att den inte var relevant för undersökningens resultat. Den 

historia som vi frågade om var utifall de tidigare varit på behandling, om de hade upplevt 

stämpling från något håll och om de hade haft några strategier tidigare i livet för att dölja 

och/eller upprätthålla missbruket. 

 

Något vi haft i åtanke under intervjusituationerna är just att en av författarna är anställd på 

den aktuella institutionen. Vi anser att det både kan ha fått positiva och negativa 

konsekvenser. Det negativa tror vi kan vara att svaren möjligtvis har påverkats något, 

eftersom den ena författaren har en maktposition gentemot respondenterna då hon i sin 

yrkesroll har makt över respondenterna. Vi har försökt utjämna denna maktrelation genom att 

poängtera och tydliggöra för respondenterna att författaren gör detta som forskare och inte 

som en personal samt även att intervjuerna är helt anonyma och frivilliga. Det positiva som vi 

ser är att respondenterna även kan känna en viss trygghet till att de känner den ene av oss. Då 

många av dem kan känna att de har svårt att lite på människor på grund av tidigare 

erfarenheter och upplevelser som många gånger kan innehålla mycket svek och lögner. 

 

6.7 Validitet 

Validitet kan definieras på olika sätt. Ett vanligt sätt brukar vara att det skall vara en 

överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen och en operationell indikation. 

Validiteten kan även definieras som frånvaro av systematiska fel. Dessa två exempel brukar 

kallas för begreppsvaliditet. Det finns även resultatvaliditet. Med detta menas att vi 

undersöker det som vi påstår att vi skall undersöka.54 

                                                           
54 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. 2007. Metodpraktikan (3:e upplagan). Nordstedts 
Juridik. 
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Vi anser att validitet i detta arbete är hög då vi har studerat det vi haft som mål att studera. Vi 

har hållit oss till det syfte och de frågeställningar vi ställt upp. Utifrån dessa har vi sedan lagt 

upp arbetet i olika teman för att på bästa sätt kunna få svar på våra frågeställningar. 

Validiteten är hög då svaren på syftet och frågeställningarna har en röd tråd genom hela 

arbetets gång. Avsikten har varit att ta reda på respondenternas upplevelser och känslor vad 

gäller ämnet stämpling. Känslor och tankar är något som, enligt oss, kan vara svårt att 

förmedla. Vi anser dock att vi genom att välja att göra intervjuer har givit respondenterna 

möjlighet att beskriva och berätta, utifrån sina egna tankar och känslor, hur de upplever 

fenomenet. Vi har varit noga med att informera respondenterna om syftet med studien och att 

det är deras upplevelser som vi söker. Detta anser vi, ökar validiteten.  

 

6.8 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att undersökningen är stabil och att liknande resultat ska kunna uppnås vid 

en ny studie. Detta kan dock vara svårt att uppnå vid en kvalitativ undersökning.55  

 

Vad gäller reliabiliteten i vår undersökning har vi använt oss av samma tema och 

intervjufrågor vid samtliga intervjutillfällen. Vi har muntligen informerat samtliga 

respondenter om studiens syfte. Vi kan dock inte men säkerhet säga att en ny studie med 

liknande syfte skulle leda till samma resultat, då respondenternas upplevelser, tankar och 

känslor inför fenomenet och frågeställningarna kan vara föränderlig och ändra sin innebörd 

från ett tillfälle till ett annat. Då människan är en varelse som förändras och utvecklas så kan 

det även ske förändringar som då kan innebära att svaren inte nödvändigtvis blir desamma. Vi 

anser dock att reliabiliteten i vår studie är hög då flera forskare tidigare kommit fram till 

liknande resultat. Något som styrker våra resultat. 

 

6.9 Etiska överväganden 

I uppsatsen har vi tagit hänsyn till etiska överväganden. Detta genom Vetenskapsrådets 

riktlinjer. De forskningsetiska principerna har som syfte att skydda den enskilde individen, 

genom att sätta upp riktlinjer för förhållandet mellan forskare och respondent. Riktlinjerna 

kan delas in i fyra allmänna huvudkategorier. Dessa kategorier är: 

Informationskravet: vilket innebär att forskaren skall informera de som är berörda i 

undersökningens datainsamlingsmetod vilken deras uppgift är i undersökningen och vilka 

                                                           
55 Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
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villkor som gäller för deras deltagande. Forskaren ska även upplysa respondenterna om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i undersökningen. 

Informationen ska innehålla alla faktorer i undersökningen som kan påverka respondentens 

villighet att medverka.56 Innan intervjuerna ägde rum fick respondenterna information om 

uppsatsens syfte och upplägg samt även information kring deras deltagande. 

Samtyckeskravet: innebär att forskaren ska ha respondentens samtycke. De som medverkar 

ska ha rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor som de ska medverka. De ska kunna 

avbryta sin medverkan i undersökningen utan att det innebär att denne får några negativa 

konsekvenser.57 Alla respondenter som blev tillfrågade att medverka i undersökningen blev 

tillfrågade om de ville delta. De hade även möjlighet att tacka nej till att medverka. Vi 

meddelade även att om de ville avbryta medverkan så var det inget som skulle påverka dem, 

utan att de endast var tvungna att meddela oss avbrottet. 

Konfidentialitetskravet: innebär att alla uppgifter om individerna som medverkar i 

undersökningen ska ha största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna som samlas in ska 

förvaras på en plats där obehöriga inte kan ta del av dem.58 Alla respondenter och 

institutionen som vi utförde intervjuerna på har blivit utelämnade eller kodade. 

Nyttjandekravet: innebär att alla uppgifter som är insamlade om enskilda personer, endast ska 

användas för forskningsändamål.59 Respondenterna fick information innan intervjuerna ägde 

rum att materialet endast skulle användas i forskningssammanhang. Detta informerades dem 

om både innan och efter att intervjun hade ägt rum. 

                                                           
56Vetenskapsrådet, 
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf  
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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7. Resultat 

För att analysera materialet har vi använt oss av den hermeneutiska forskningsmetoden som 

verktyg. Vi har tolkat materialet genom att inledningsvis ha läst igenom det empiriska 

materialet vi fått fram efter transkriberingen, för att på så sätt få en preliminär förståelse av 

helheten. I nästa led lästes materialet ytterligare en gång för att få en djupare förståelse, vilket 

i sin tur har möjliggjort tolkning av delarna.60 

 

I analysen använde vi oss av den hermeneutiska spiralen för att på så vis kunna tolka och 

förstå de empiriska data vi fick fram under intervjuerna. För att vi först skulle få insyn i 

fenomenet som helhet läste vi vetenskapliga artiklar och teorier som vi ansåg var relevant för 

ämnet. När vi sedan tolkade intervjusvaren såg vi dessa i relation till den fakta vi fått fram 

under förarbetet. Svaren som vi fick fram kan ses som delarna i den hermeneutiska spiralen. 

Vi kopplade ihop de olika delarna vi fick fram och såg kopplinar mellan dessa, vilket i sin tur 

ledde till att en ny helhet framkom.  

 

Med det menas att man går från del till helhet och från helhet till del. För att förstå helheten 

måste forskaren se och förstå delarna och för att förstå delarna måste denne se och förstå 

helheten. Den hermeneutiska spiralen innehåller olika nivåer. I den jämförande delen 

använder man sig av insamlad data och övriga fakta, kunskaper och teorier som finns inom 

ämnet. Detta gör man för att förstå, se strukturer och skapa en djupare mening och förståelse 

för det fenomen som man undersöker.61 

  

Till en början framkom 17 meningsbärande enheter som efter kodning ledde fram till tre 

teman. Dessa tre teman som nedan redovisas är missbrukarens självbild, upplevelser kring 

stämpling och strategier. Efter varje tema gör vi en sammanfattning där vi kursivt uttrycker 

de underkategorier som kvalitativt underbygger, det vill säga grundar temat. Vi avslutar med 

en sammanfattande diskussion som omfattar hela det empiriska resultatet. 

 

7.1 Missbrukarens självbild 

Begreppet missbrukare kan uppfattas olika av olika människor. Det som framstod relativt 

tydligt utifrån våra resultat är att en individ kan klassas som en missbrukare då drogen tagit 

                                                           
60 Alvesson, M & Sköldberg, K. 2008. Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (2:a 
upplagan). Lund: Studentlitteratur. 
61 Ibid. 
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över väsentliga delar av livet. När missbruket innebär negativa konsekvenser för både 

individen själv och dennes närstående. Man är en missbrukare när missbruket tar över i tanke 

och handling. När drogen och missbruket tar en så stor plats i individen liv att det leder till så 

pass negativa konsekvenser att jobbet inte längre kan skötas eller att personen inte anser sig 

kunna planera vardagen utan att involvera droger. Individen är en missbrukare när kroppen, 

både fysiskt och psykiskt, kräver drogen för att anses kunna fungera. 

 

När man får negativa konsekvenser av det kanske. Men vad är det som skiljer dom som 

dricker på rätt sätt och dom som dricker på fel sätt, det måste väl va det att det blir negativa 

konsekvenser. Alltså så tror jag i alla fall 62 

 

En som använder droger. När kroppen behöver det för att fungera. Man känner att kroppen 

skriker efter det 63 

 

Utifrån begreppet missbrukare ansåg alla respondenterna att de var missbrukare. Det var dock 

en av respondenterna som ansåg sig vara missbrukare under aktiva perioder då han använde 

droger men inte då denne var ren och befann sig under behandling. 

 

Nej, men jag är en missbrukare… Det vet jag ju. Eftersom jag inte kan vara utan det 64 

 

Resultatet visar att respondenterna tror att samhällsmedborgarnas uppfattning och syn på en 

missbrukare är att de är kriminella, en individ som bråkar, stökar och är falsk och oärlig. 

Resultatet visar även på en delad uppfattning vad gäller när de tror att en individ klassas som 

missbrukare utifrån övriga samhället. Hälften ansåg det vara när det är uppenbart att en 

individ missbrukar medan den andra hälften trodde det var redan när individen testar en drog. 

Studien tyder även på att de tror att samhällsmedborgarna relaterar missbruk och missbrukare 

med sprutor.  

 

Ligister. Stjäl… Tar droger. Jag tror folk förknippar missbruk med sprutor 65 

 

                                                           
62 Respondent nr 2. 
63 Respondent nr 1. 
64 Respondent nr 7. 
65 Respondent nr 1. 
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Resultatet visar entydigt att respondenterna upplever att när en individ klassats som 

missbrukar så följer andra benämningar per automatik. Alla ansåg att man automatiskt fick 

stämpeln som kriminell. Hälften av respondenterna nämnde även att de upplevt att folk i 

samhället sett på dem som farliga individer. De bekräftade dock att det ibland kunde ligga en 

sanning i detta, men att det nödvändigtvis inte behövde vara så. 

 

Ja. Det är klart att det är så… Man är automatiskt kriminell och lite farlig. Men det kan ju 

stämma till viss del också. Men sen målas det ju upp mycket… Fast det inte är så mycket 66 

 

Vidare så framkommer det tydligt att media har en stor del i samhällets syn på en 

missbrukare. Hur media framställer en missbrukare påverkar samhället syn och åsikter om en 

missbrukare. Studien visar entydigt åsikter om att media har en negativ och fördömande bild 

av en missbrukare, vilken de i sin tur förmedlar till övriga samhället. Media anses förvärra 

bilden av hur en missbrukare agerar och hur en missbrukare ser ut. En upplevelse är att media 

lägger fram bilden av en missbrukare som en individ vilken skulle kunna göra vad som helst 

för att få tag på droger.  

 

Folk i samhället tar till sig det som media skriver och säger. Det är väl så som det pratas om 

missbrukare i vanliga kretsar, men i grund och botten är jag säker på att det är medias 

förtjänst att det är så 67 

 

Det är typ att jag skulle kunna prostituera mig själv eller döda min mamma för att få… Det är 

ungefär så det framstår i media 68 

 

Sammanfattning 

Alla respondenter ansåg sig själva vara missbrukare. De ansåg även att begreppet missbrukare 

innebar något negativ, och att en individ är missbrukare när missbruket leder till konsekvenser 

och påverkar övriga livet. Resultatet visar att respondenterna är av åsikten att media 

framställer missbrukare på ett negativt sätt och därigenom bidrar till samhällsmedborgarnas 

stämpling av missbrukare.  

Erkännande av missbruket, media skapar stämpling, när drogen tar över. 
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7.2 Upplevelser kring stämpling 

Resultatet visar att alla respondenter upplever någon form av stämpling. Genom att se på sig 

själv som en missbrukare och anse sig ha en missbrukaridentitet utför alla en stämpling av sig 

själv. I relation till självstämplingen och bilden av sig själv som missbrukare visar studien att 

missbruket upplevs som ett misslyckande och att denna känsla av misslyckande ökar efter 

varje återfall.  

 

Tror bilden om att vara misslyckad kommer mycket från mig själv 69 

 

Alla respondenter uppger att en stämpling av sig själv är oundviklig. Resultatet tyder inte på 

någon förnekelse av missbruket. Majoriteten anser att de blir stämplade av anhöriga, detta är 

något som de uppger påverkar dem negativ och leder till än mer dåligt mående. Några är 

tveksamma i sina svar, men säger att de anser sig blir stämplade när missbruket är aktivt men 

att de under drogfria perioder inte längre upplever denna stämpling från familjen. Resultatet 

visar att alla upplever sig misstrodda sina anhöriga. Något som entydigt upplevs som negativt. 

Studien visar att stämplingen från nära och kära skapar känslor så som själslig smärta, ångest 

och nedstämdhet. Att bli stämplad och klassad som missbrukare av anhöriga är den stämpling 

som skapar minst ilska men mest ångest. Majoriteten av respondenterna har en nära kontakt 

med sin familj och både dem och de med dålig kontakt upplever den negativa och 

ångestfyllda känslan vid stämpling från familjen.  

 

Men när det är nära och kära, det gör ju ont liksom 70 

 

Något som tydligt framkommer är en upplevd känsla av stämpling utifrån myndigheter. 

Denna stämpling upplevs tydligast. Den myndighet som anses utföra den hårdaste 

stämplingen är Socialförvaltningen. Genom dokumentation och registrering stämplas 

individen som missbrukare.   

 

Där är jag en missbrukare, svart på vitt så står det att jag är en missbrukare 71 
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Via denna registrering blir missbrukaren insatt i ett fack där de upplever att de blir bedömda 

utifrån en homogen grupp, att de inte bli sedda som en enskild individ. De upplever sig enbart 

vara en siffra i statistiken, att ingen tar sig tid att gå djupare och se förbi journalanteckningar, 

återfall och överdoser. Alla nio menar att även missbrukare är människor och enskilda 

individer och borde bemötas utifrån denna syn och attityd.  

 

Från myndigheter är man ju sina papper, och inte den man är. Inte sin person liksom. Det 

spelar ingen roll vad man tycker, tänker och känner, utan det är så att så här står det, då är 

det så. Så en missbrukare är man ju stämplad som i deras ögon 72 

 

Denna övervakning som de upplever att myndigheter utför, då främst socialförvaltningen, är 

påfrestande uppger majoriteten. Att inte bli lämnad i fred. Men samtidigt visar resultatet att de 

till viss del har en förståelse för att denna kontroll och uppföljning måste ske på grund av de 

lagar som finns och den narkotikapolitik som gäller i Sverige. Åtta av nio respondenter är 

väldigt negativa till socialförvaltningen och säger att de har dålig kontakt med sin 

socialsekreterare. De upplever att ingen lyssnar på dem och att saker bestäms utan deras 

delaktighet.  

 

Soc. kan vara jäkligt jobbiga tycker jag. Kan jag anse. Men det är ju för att dom har lite makt 

över ens liv 73 

 

Den känsla som enligt studien framkommer i relation till myndigheters stämpling är ilska och 

frustration, vilket i sin tur uppges leda till att missbrukaren upplever trots och ovilja till 

samarbete, minskat förtroende och minskad vilja till kontakt. Kontakten med socialen är något 

som upplevs som påfrestande och jobbig. En känsla som vidare framkommer är känslan över 

att behöva försvara sig samt ständigt vara misstrodd. Majoriteten anser dock att det bästa är 

att inte bry sig om vad myndigheter tycker, att det inte hjälper att bli arg.  

 

Men att bli misstrodd från soc. det skiter jag i, det rör mig inte i ryggen, mer än att det 

irriterar mig 74 
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Resultatet tyder även på en negativ stämpling och stigmatisering från övriga 

samhällsmedborgare. Samhället har negativa åsikter och förutfattade meningar om 

respondenterna och övriga individer som använder droger och lever i ett missbruk eller 

beroende. Resultatet visar att respondenterna tycker att omgivningen, ”folk på stan”, är 

dömande. Att människor tittar snett på dem och pratar bakom ryggen på dem. Detta anses 

bero på okunskap och rädsla för det okända. Rädsla för att missbrukare är farliga och att de 

uppfattas som skrämmande, skräniga, kriminella och otäcka.  

 

Vissa är jobbigt att dem ser ner på en, men vissa bryr man sig inte ett skit om. Jag brukar 

tänka det, att det är okunskap, att dem inte vet vad som snackar om75  

 

En åsikt som framkommer i studien är att samhällsmedborgare har dubbelmoral. Det upplevs 

finnas mer tolerans kring alkoholmissbruk än narkotikamissbruk. Det är acceptabelt från 

samhället att nyttja alkohol varje helg, men inte att vid enstaka tillfällen använda någon annan 

drog som cannabis. I resultatet framkommer att respondenterna anser det vara värre med ett 

missbruk av alkohol än ett bruk av cannabis. Resultatet visar att majoriteten upplever att, 

utifrån denna dubbelmoral, är domen från samhället orättvis. Ingen tar sig tid att se bakom 

missbruket, se individen. Samhället upplevs ha åsikter utan att veta, utan empati och utan 

självinsikt. Denna brist på kunskap anses skapa mer stämpling och stigmatisering av dem som 

är mindre lyckligt lottade och har det svårt. 

 

Men Svenssons tycker det är okey att man super skallen i bitar fredag, lördag, piska 

kärringen du vet, sätta på grannfrun, det är helt okey, och att köra lite full ner till affären, det 

är helt okey liksom för det är ändå promillevägen om man säger så. Men om man röker lite 

hasch då är det ju helt… Då får man inte vara med 76 

 

Resultatet tyder på en tveksamhet till om det är möjligt att bli av med stämpeln som 

missbrukare. Hälften anser att detta är möjligt, även om det tar lång tid och krävs mycket 

arbete. Stämplingen är något som är kopplat till missbruket och om individen slutar och 

uppvisar en drogfri längre period, i vissa fall år, är det möjligt att stämplingen upphör.  
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Ja, det tror jag att man kan bli, ja det tycker jag. Man får lägga av till att börja med. Det tar 

ju tid. Men det är klart att det går. Det måste gå ju. Men jag tror att det krävs mer. Mycket 

arbete. Ju längre man har hållit på och strulat ju längre tid tar det innan andra får tillbaka 

förtroendet, speciellt om man gått och strulat till det gång på gång. om man jobbar ett tag så 

slipper man ju myndigheterna 77 

 

Den andra hälften anser att stämpeln som missbrukare alltid kommer att sitta i. Det enda man 

kan bli är en före detta missbrukare. Den upplevda känslan är att även någon som slutat 

missbruka och lever ett liv inom samhällets normer och regler ändå alltid kommer att klassas 

som missbrukare.  

 

Jag tror det bästa man kan bli är en före detta missbrukare. Man blir ju aldrig en inte 

missbrukare, utan man blir en nykter narkoman eller en nykter alkoholist 78 

 

Ja, den kommer nog att sitta i hela livet. När jag går på metadon så ser de mig som en 

missbrukare fortfarande. Men jag tycker att jag är ren liksom. Det är ju vanlig medicin 79 

 

Resultatet visar att stämplingen på många sätt upplevs som rättvis. Om en människa använder 

droger är det rätt att stämpla individen som missbrukare. Stämplingen bör dock inte vara 

negativ och leda till stigmatisering och uteslutning från övriga samhället. Det framkommer att 

stämpling och stigmatisering kan leda till att missbrukaren ser sig som ett offer, vilket i sin tur 

leder till en ökad stigmatisering och ett rättfärdigande av missbruket. Stämplingen uppges 

vara orättvis då det leder till ett fokus på enbart själva missbruket. Övriga kvaliteter och 

förmågor hos individen uppmärksammas inte.  

 

Ja det är väl rättvist, det är det väl… Om jag skulle se mig själv så skulle jag se mig själv som 

missbrukare utifrån andras ögon 80 

Det beror på hur man ser det. De har ju sin bild av saker för de ser ju bara en sida av saker. 

Det är ju bara fokus på det. Det är ju inte fokus på något annat. Så i deras ögon är 

missbruket det enda som dem ser 81 
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Skillnader i bakgrund och ursprunglig samhällsklasstillhörighet uppges påverka hur man blir 

stämplad och bemött. Det finns en större tolerans och förståelse för de missbrukare som 

kommer från en högstatusklassad familj än för en familj med missbruks- eller sociala 

problem. En individ med jobb och pengar anses ha större möjlighet att få hjälp och förståelse 

från myndigheter än en som inte har samma förutsättningar. Känslan är att 

samhällsmedborgarna inte dömer, stämplar och stigmatiserar individer från en högre 

samhällsklass, även om missbruket är lika utbrett och utvecklat som för någon från en lägre 

samhällsklass. Detta, visar resultatet, tror man beror på att missbrukare från en högre 

samhällsklass inte syns och uppmärksammas på samma sätt. De kan sköta sitt missbruk i det 

fördolda och behöver inte utöva brott för att finansiera sitt missbruk. De kan leva ett ordnat 

och strukturerat liv i övrigt, vilket leder att han inte blir stämplad som missbrukare.  

 

Skillnaden med oss är ju att dem har pengar och knarkar, är ju inte så jävla kriminella. Det 

är de här lowlife:sen som går runt och stjäl och sånt liksom 82 

 

Jo dem syns kanske inte lika mycket som dem som sitter på parkbänken, dem får slita ihop 

sina pengar liksom. Bryter sönder. Det är jakten som tar mest stryk. Det ser man ju riktigt… 

Eller om man har en lägenhet och man kan göra vad man vill liksom, det sliter inte alls på 

samma vis. Men det är samma skrot och korn 83 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar studien att alla upplever stämpling och att samtliga även stämplar 

sig själva. En stämpling från anhöriga skapar ångest och nedstämdhet, medans stämpling från 

samhället och myndigheter snarare skapar ilska och frustration. Resultatet visar en frustration 

över att inte bli sedd och behandlad som en enskild individ då en missbrukare snarare ses som 

en homogen grupp och bedöms endast utifrån missbruket och missbrukargruppen. Ett tydligt 

önskemål finns om att uppmärksammas som en enskild individ. Stämpling av missbrukaren 

och missbrukargruppen leder till stigmatisering. I resultatet framkommer även åsikter om att 

det är skillnader i tolerans och bemötande beroende på vilken bakgrund den missbrukande 

individen har. Respondenterna anser att individer från med olika bakgrunder bemöts olika av 

samhällsmedborgare och myndigheter. Studien visar att man upplever skillnader vad gäller 

alkohol och narkotika. Det är acceptabelt av samhället att dricka alkohol ofta och mycket utan 
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att bli stämplad i samma utsträckning, trots att respondenterna anser att detta är minst lika 

farligt som att exempelvis använda cannabis. Detta anser man är dubbelmoral. 

Självstämpling, stämpling skapar ångest och ilska, missbrukaren som individ, dubbelmoral. 

 

7.3 Strategier 

Alla respondenterna anser att de både har använt sig av och använder sig av olika strategier 

för att mörka och undanhålla missbruket, både för sina anhöriga, samhället och myndigheter 

men även för sig själva. Svaren går dock isär vilka de använder sina strategier mot. 

Majoriteten säger att de har haft strategier för att undvika negativ stämpling, relaterat till sitt 

missbruk, från samhället/omgivningen. Dessa strategier har till exempel varit att lägga korten 

på bordet och från början berätta om sin situation, det har även varit att de behållit ett rent och 

snyggt yttre, att de har förnekat sin missbrukarbakgrund och att de har varit trevliga och artiga 

mot omgivningen, just för att dölja missbruket. 

 

Min strategi är nog snarare att jag gör klart för nya personer i mitt liv att jag är vad jag är, 

så får dem fatta ett beslut redan från början om de vill ge mig en chans eller inte. Jag lägger 

upp korten på bordet direkt. Det här är jag 84 

 

Resultatet visar liknande strategier för att undvika stämpling från myndigheter. De säger sig 

ha använt sig utav strategierna, lägga korten på bordet från början och att de har förnekat att 

de har varit/är missbrukare. Det flesta, ca 75 %, säger sig ha nekat till att vara missbrukare för 

att de inte vill ha någon kontakt med myndigheter överhuvudtaget. Genom att de har fått 

kontakt med dem så har det inneburit en stämpling. Hälften av respondenterna upplever att 

det inte går att bli av med stämpeln som missbrukare. Den andra hälften anser att det visst går 

att bli av med stämpeln, men att det tar väldigt lång tid och krävs väldigt mycket arbete, vilket 

leder till att de upplever sig helst inte vilja ha någon kontakt med myndigheter, då känslan blir 

att det mest innebär en jobbig kontakt med dem. 

 

Man passar sig och tänker efter vad man säger och vad man gör, för att undvika stämpling. 

Plus att när du väl är stämplad så är dom på dig. Du blir ju inte av med dom85 
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Ungefär hälften av respondenterna medger att de har haft strategier för att undanhålla sitt 

missbruk för anhöriga. Då har det handlat om förnekelse samt att de spelat oskyldiga, 

manipulerat och tagit avstånd från dem.  

 

Ja familj… Fram till dess att dom kom på mig, fram till dess  

gjorde jag allt för att undvika det 86 

 

Resultatet tyder på att de även har haft strategier vad det gäller dem själva. Det har då varit i 

samband med aktiva perioder av drogmissbruk. De menar då på att de manipulerar sig själva, 

de hittar ett sätt att lura kroppen på, vilket gör att missbruket blir berättigat. 

 

Ja, det har jag ju varje gång jag tar ett återfall. Så den här drogpersonligheten hittar ju just 

det här som krävs för att berättiga det för mig själv 87 

 

Orsaken till att de har strategier, uppges av majoriteten vara för att inte stämplas, 

kategoriseras eller uppfattas som missbrukare. Gentemot familjen säger hälften att det innebär 

en skam och ett misslyckande att erkänna missbruket. Det framkommer dock känslor av 

lättnad i samband att individen vågat erkänna det som familjen vetat hela tiden, det vill säga 

missbruket. 

 

Jag har ju levt ett dubbelliv för min familj. Det har varit ett jävla smusslande hit och dit. 

Förnekande och ljugit om vart man varit och sånt där. Ibland så ljög jag ju så stenhårt för 

morsan att jag trodde nästan på det själv. Det är ju det bästa sättet, hur skall du annars 

kunna sitta där och titta din mamma i ögonen? Det har varit jobbigt. En av de skönaste 

tillfällena under mitt missbruk var när hon frågade mig: har du börjat knarka igen? Och jag 

svarade: ja. Då blev det såhär: fan, varför har jag ljugit för? Varför har jag hållit det här 

inne? Det var så jävla skönt. Hon har ju vetat om det i alla år. Och jag har bara levt ett 

dubbelliv och förnekat och förnekat. Det är jobbigt och hela tiden tänka på hur mycket man 

berättar och vad man berättar88 
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Orsaken till strategin att man inte vill ha kontakt med myndigheter, då främst 

socialförvaltningen, framkommer, av majoriteten, är att man då blir kontrollerad och inte får 

vara ifred.  

Dem låter en inte vara ifred. Det är väldigt så där… Dem är på hugget 89 

 

Sammanfattning 

Resultatet visar att alla använder sig av strategier. En strategi kan vara att försöka dölja 

missbruket inför omgivningen och myndigheter. Resultaten visar att många levt ett dubbelliv i 

försök att undvika exponering och tydliggörande av missbruket, dubbellivet har inneburit 

lögner och manipulering. Orsaken till önskemålet att dölja missbruket uppges vara för att 

undvika registrering, stämpling och stigmatisering. Missbruket innebär skam och en känsla av 

misslyckande. Andra strategier som framkommer i studien är att, när missbruket synliggjorts, 

vara öppen med det och erkänna inför omgivningen att missbruket finns. Denna öppenhet 

uppges innebära en känsla av lättnad. 

Dubbelliv, lögner, manipulering, erkännande skapar lättnad. 

 

7.4 Sammanfattning av resultat 

Resultaten som vi har fått fram genom tolkningar från de intervjuerna som vi har genomfört, 

är att alla nio respondenterna anser sig vara stämplade som missbrukare, då alla stämplar sig 

själva som missbrukare. Utifrån våra tolkningar känner dem sig misslyckade på grund av att 

ha stämplat sig själva och även blivit stämplade av andra. Dem känner även att de har hamnat 

i en offerroll. Majoriteten upplever även en viss skuld och skam för att de har sårat sina 

anhöriga genom missbruket. Den stämplingen som är den jobbigaste rent känslomässigt, är 

den stämplingen som kommer från anhöriga då de många gånger upplever sig vara 

misstrodda. Stämplingen från olika myndigheter, främst socialförvaltningens, verkar skapa 

känslor som irritation, ilska och frustration, då de inte blir sedda som individer, utan blir 

placerade i fack som just missbrukare. Alla anser dock att stämpeln som missbrukare är en 

rättvis stämpel de har fått. Resultatet visar även att stämpeln inte alltid stämmer fullt ut. Som 

missbrukare blir man även tilldelad andra egenskaper än bara missbrukare. Man blir även 

kriminell och farlig. Detta kan stämma till viss del, men behöver inte nödvändigtvis göra det. 

Alla har använt och använder sig av olika strategier för att undvika stämpling, mörka sitt 

missbruk och även för att berättiga missbruket för sig själva. 
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8. Diskussion  

8.1 Vårt resultat reflekterat mot tidigare forskning 

Vi kan se en tydlig koppling mellan de artiklar vi har valt att använda i denna studie. De tar 

upp ämnen som är relevanta för den undersökning vi gjort och vi kan även se kopplingar 

mellan dem och de resultat vi fått fram. Resultaten i artiklarna stämmer överrens med det som 

framkommit i vår studie. Radcliffes och Stevens studie men även Lavacks är de som stämmer 

bäst överrens och har störts relevans för de teman och det syfte vi har i vårt arbete, men alla 

artiklar har på olika sätt och i olika grad, saker som belyser vårt ämne.  

 

Resultatet i vår studie visar en tydlig koppling till Radcliffes och Stevens studie över hur 

missbrukare uppfattas av övriga samhällsmedborgare. Respondenterna i vår studie uppger att 

dem stämplas av det övriga samhället och att de uppfattas som en grupp som är skrämmande 

och bör undvikas. Detta är något som även framkommer i Radcliffes och Stevens resultat. Det 

är intressant att se att respondenternas uppfattning och hur dem tror att majoriteten av 

samhället uppfattar dem stämmer överrens med resultatet i Radcliffes forskning. Radcliffe 

och Stevens skriver att missbrukare ofta uppfattas som en enhetlig grupp och inte som 

enskilda individer. Detta är något som också framkommer i vårt resultat. Då alla respondenter 

nämner det faktum att det påverkar dem att inte bli sedd utifrån den egna personen. Det finns 

en relevans mellan Radcliffes och Stevens resultat och det som framkommer i intervjuerna 

med våra respondenter. Både vårt resultat men även Radcliffes visar att samhällssynen på 

missbrukare och uppfattningen av hur dessa individer är och beter sig skapar en negativ bild 

och en kategorisering av dessa individer.  

 

Radcliffe och Stevens menar att synen på missbrukare och inställningen från samhället bör 

förändras. Detta är något som också framkommer i Lavacks studie. Resultatet visar att 

inställningen till missbrukare påverkar den egna självbilden och skapar strategier som innebär 

att missbrukande individer inte söker hjälp, på grund av rädslan och skammen för att bli 

stämplad och klassad som missbrukare. Detta är något som respondenterna i vår studie också 

nämner. Skillnaden som vi dock kan se är att våra respondenter uppger att den främsta 

orsaken till att de inte söker hjälp är att de då inte blir lämnade ifred, att kontrollen blir 

massiv. Respondenterna uppger inte skam som en orsak till att inte söka hjälp utan att blir 

kategoriserad och bli sedd som en enhetlig grupp är orsak som nämns av alla respondenter. 

Lavacks studie visar att synen på missbrukare och orsaken till den negativa inställningen och 
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stämplingen av dessa individer är okunskap. Hon menar att ökad information och kunskap 

skulle förändra inställningen och attityden gentemot missbrukare. Detta är något som även 

nämns i vår studie. Flertalet respondenter tror att det är brist på kunskap och upplysning som 

skapar stämpling och kategorisering av missbrukare. Majoriteten av respondenterna i vår 

undersökning nämner att många icke missbrukande personer inte har någon kontakt eller 

kunskap om missbruk eller hur det är att vara missbrukare. Den negativa bilden som många 

har, tror respondenterna, i många fall kommer från media, där de upplever att missbrukare 

framställs som farliga och kriminella.  

 

Även Adlaf, Hamilton, Wu och Nohs studie tyder på att okunskap skapar stämpling. Då det i 

resultatet framkommer att de som utför den hårdaste stämplingen är de individer som inte har 

någon kontakt eller relation med någon missbrukare.  

 

Även Skårner nämner i sin undersökning att missbrukare ofta framställs som en enhetlig och 

homogen grupp. Detta menar hon kan leda till ökad stigmatisering och stämpling. Detta är 

något som bekräftas i vårt resultat. Då resultatet tyder på att stämplingen och kategoriseringen 

av missbrukargruppen skapar en distansering till det övriga samhället. Skårner nämner att 

sociala relationer och nätverket är något som är viktigt då en missbrukare försöker ta sig ur 

sitt missbruk. Detta är inget vi har undersökt. Dock har vi liksom Skårner uppfattningen att 

omgivningens syn på missbrukare skapar stämplingen och missbrukaridentiteten.  

 

Lindbergs studie kan kopplas till vår studie då han skriver att missbrukaren skapar sig en 

identitet som missbrukare. Resultatet i vår studie visar att respondenterna ser på sig själv som 

missbrukare och att denna bild skapats utifrån deras egen syn på vad en missbrukare är i 

kombination med hur de blir uppfattade, behandlade och stämplade som missbrukare av 

majoritetssamhället. Detta är något som stämmer överrens med Lindbergs resultat.  

 

Vi delar Svenssons uppfattning att missbrukaren skapat en social identitet som missbrukare 

och att detta är något som är svårt att bryta och förändra, vilket framkommer i vårt resultat. 

Svenssons studie visar att det är svårt att bli av med identiteten och stämplingen som 

missbrukare, något som stämmer överrens med svaren vi fått från respondenterna i vår studie. 

Liksom Svensson så uppger majoriteten av respondenterna att det inte är omöjligt att bli av 

med stämpeln, även om det krävs mycket arbete. Stämplingen och stigmatiseringen från 

samhället leder till en stämpling av sig själv och ett skapande av en identitet som missbrukare. 
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8.2 Vårt resultat reflekterat mot anförda teorier 

Becker - stämplingsteori 

Becker tar i sin stämplingsteori upp att det finns olika sociala grupper i samhället, vilka alla 

har olika regler om hur man skall vara och hur man skall agera. De sociala reglerna kan vara 

antagna enligt lag eller finnas informellt. Utifrån denna teori så kan vi se att respondenterna 

ingår i en del olika grupper. I vissa grupper så följer dem de regler som finns inom den, 

medan de i vissa grupperingar bryter mot reglerna som finns uppsatta. Inom 

missbrukarkretsar så följer dem de regler som finns. De passar in i den gruppen och ses inte 

som en avvikare och på så sätt så blir de inte stämplade. De följer de informella regler som 

finns inom dessa kretsar. I en del grupper, så som samhället klassar som något ”vanligt”, det 

vill säga att en individ ska ha ett jobb och arbeta och göra rätt för sig, och inte strula till det 

för sig. Denne skall heller inte göra olagliga saker, som att ta droger och leva kriminellt. I 

dessa kretsar så kan de ses som en avvikare, då dem bryter mot de sociala regler som finns, 

och på så sätt blir de även stämplade. Enligt dessa grupper, som Becker tar upp, som de mer 

accepterade av samhället, så bryter respondenterna både emot regler som finns med i 

lagboken, då de använder illegala droger och att större delen av respondenterna har gjort 

kriminella saker för att finansiera sitt missbruk. Men de har även brutit mot de informella 

regler som finns, då de många gånger inte klarar och inte vill leva ett vanligt ”Svensson liv”.  

 

Respondenterna har ingått i olika grupper samtidigt. Många av dem har undanhållit sitt 

missbruk för anhöriga genom att ljuga. De har även försökt att passa in genom att försöka 

agera som de gör i den speciella gruppen. Enligt Beckers teori, så är det inte missbrukaren och 

missbruket i sig som är avvikande, det är vem som reagerar på den. Missbrukaren kan vara 

avvikare i en grupp och inte ses som en avvikare i en annan grupp. Det beror på vem som har 

satt upp de sociala reglerna som finns och vilka som är domare och studerar huruvida reglerna 

efterföljs eller inte. Som framkommit i resultatet ser alla respondenterna på sig själva som 

missbrukare, men det tror vi inte i första hand har kommit från dem själva, utan att det snarare 

har kommit från deras omgivning. 

 

Becker tar upp tre olika sorters avvikare. Den rent avvikande, den falskt anklagade och den 

hemligt avvikande. Utifrån dessa definitioner har våra respondenter varit två av dessa. De har 

varit av rent avvikande karaktär, då de i vissa kretsar har ett avvikande beteende genom att de 

har använt droger och att de även uppfattats från andra göra det. Den andra sortens avvikare 

som våra respondenter tillhör eller har tillhört, är den hemligt avvikande. Alla säger att innan 
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det kom fram att de var missbrukare, höll dem drogerna hemligt, de försökte undanhålla 

missbruket in i det längsta. I och med att dem dolde att de höll på med droger så vad det heller 

ingen utanför missbrukarkretsen som visste att de utförde en icke tillåten handling. 

 

Goffman – Stigma 

Begreppet stigma som Goffman använder sig av, går ihop med Beckers teori om stämpling. 

Goffman menar på att stigma är en egenskap av fysiskt eller socialt slag som antas vara 

negativt eller förnedrande. I vårt fall så har vi mest sett till det som är av socialt slag. Goffman 

säger att varje grupp har en definition av vad som anses vara normalt. Varje grupp har inlärda 

beteenden och sociala koder som sammanfattar normerna och reglerna om hur en människa 

skall bete sig och hur denne skall vara. Där kan paralleller dras till Beckers teori, då han tar 

upp att det finns sociala regler i varje grupp. Goffman tar upp att det som är okänt för oss 

skapar osäkerhet och rädsla. Osäkerheten skapas bland annat när människor möter individer 

som ingår i en grupp som har andra sociala koder och beteenden är vad som ingår i dennes 

normala grupp. Utifrån de första intrycken som vi först får, så skapar och fastställer vi de 

egenskaper för att göra det möjligt att kategorisera de individer som vi möter. Dessa intryck 

skapar en normativ förväntning, vilket innebär att vid ett möte med en individ från en annan 

grupp, som inte innehar de egenskaper som anses som normala och gemensamma för övriga 

samhället, ses som ovanlig, annorlunda och utstött. Individen är då stigmatiserad. Enligt detta 

så är alla våra respondenter stigmatiserade, då de från olika håll anses vara individer som inte 

följer de sociala koder som är vanliga i samhället. I och med att de blir stigmatiserade så 

upplever många att de blir utstötta på ett eller annat sätt, till exempel att samhällsmedborgarna 

stöter bort dem, att myndigheter kategoriserar dem i ett fack som just missbrukare eller att 

familjen inte vill ha kontakt med dem eller att de ses som det ”svarta fåret” i familjen.  

 

Goffman tar upp att det inte är enbart negativa egenskaper som vi upplever som berörs av 

stigma. Det handlar även om egenskaper som vi inte upplever är överensstämmande med 

uppfattningen av en viss individ. För att koppla det till vår analys, så har ungefär hälften av 

våra respondenter nämnt att bara för att de är missbrukare så ser folk även på dem som om de 

vore kriminella och farliga. De anser att det kan stämma i vissa fall, men att det inte behöver 

vara så. Bara för att de är missbrukare behöver de inte vara oartiga och otrevliga. Goffman tar 

upp tre olika typer av stigma, kroppsligt stigma, karaktärsstigma och gruppstigma. Det stigma 

som passar bäst in på vad våra respondenter har svarat på våra frågor, så lämpar sig 

karaktärsstigma bäst in, då de alla har/har haft ett missbruk.  
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Stigmat skapas, enligt Goffman, inte av dessa egenskaper eller förhållanden i sig, utan de 

skapas utifrån hur det betraktas utifrån normerna i majoritetssamhället. Utifrån de normer och 

regler som råder, uppfattas individen som inte fullt mänsklig. Diskrimineringen av individen 

minskar på olika sätt hans möjligheter i livet. Våra respondenter säger att i och med att de har 

blivit stämplade som missbrukare, har det inneburit konsekvenser för det kommande livet. 

Det är många som säger att det kommer att vara svårt att få en lägenhet, få ta ett lån, skaffa 

sig ett mobilabonnemang etcetera. Hälften anser även att det går att bli av med stämpeln, men 

att det krävs mycket arbete från dem själva och att det kommer ta lång tid, beroende på hur 

gammal man är och hur länge missbruket har varat. Andra hälften anser att det inte går bli av 

med stämpeln som missbrukare, att det bästa en individ som missbrukat kan bli är före detta 

narkoman eller före detta alkoholist. Det är en lång och svår väg att komma tillbaka till 

samhället. Som respondenterna tar upp så måste man först och främst sluta med drogerna, 

vilket vi håller med om, och att man sen bör skaffa sig ett jobb eller annan sysselsättning. Det 

är dock inte enbart är att hålla sig drogfri och skaffa sig ett jobb. För att klara av att hålla sig 

drogfri och kunna behålla ett jobb, att det krävs, tror vi, att man mår bra i sig själv. Goffman 

tar upp att individens vetskap om att denne innehar egenskaper som icke är önskvärda, 

medför att individen kämpar för att skapa en bild av sig själv där de negativa egenskaperna 

inte finns med. Det kan även vara tvärtom, att den stigmatiserade individen fångas i de 

förväntningar och den syn som samhället och omgivningen har på honom/henne, vilket i sin 

tur denne införlivar. Utifrån de intervjuer som vi har genomfört så har hälften av 

respondenterna svarat att de är som de är och att folk får ta dem som de är eller strunta i det. 

Andra hälften menar på att de skall försöka att leva efter de sociala koder som finns i 

samhället för att de skall passa in och på så sätt kunna leva ett vanligt liv utan droger. 

 

Goffman menar på att stigmatiseringen kan leda till skamkänslor. Den stigmatiserade 

individen kan även vid frånvaro av andra uppleva självhat. Respondenterna i vår 

undersökning nämner att de utifrån att ha blivit klassade som missbrukare, utifrån samhället, 

myndigheter och anhöriga, har lett till att de även stämplar sig själva. Majoriteten känner att 

deras handlingar har påverkat folk i deras omgivning på ett negativt sätt. Vilket i sin tur kan 

kopplas till att de mer eller mindre känner skam och skuld i det som missbruket har fört med 

sig. Enligt Goffman använder sig stigmatiserade individer av strategier. Dessa strategier kan 

vara att dölja sitt avvikande beteende och undvika att umgås med individer som riskerar 

utföra stigmatisering för att på så sätt minska risken att bli avslöjade och därmed inte bli 
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utsatta för stämpling och stigmatisering. En annan strategi som Goffman nämner är att 

erkänna och tydliggöra avvikelsen och därefter leva upp till de förväntningar som är 

sammankopplade med avvikelsen, för att på så sätt skapa en acceptans. Detta är något som 

stämmer överrens med resultatet i denna studie. Respondenterna uppger att de under lång tid 

har levt ett dubbelliv där de manipulerat och försökt att dölja sitt missbruk för sina närmaste 

och majoritetssamhället. Detta då missbruket innebär en skam och de vill inte riskera att bli 

stämplade och stigmatiserade. Vidare uppger respondenterna att då missbruket fortskred 

förändrades strategierna. Majoriteten säger att de idag erkänner sig som missbrukare i ett 

tidigare skede. De försöker inte dölja att de ser på sig själva som missbrukare. 

Respondenterna uppger att denna strategi används för att skapa en acceptans från andra men 

även för att stärka sig själv genom att våga erkänna missbruket både för sig själv och andra. 

Erkännandet skapar lättnad och är även ett försvar för att minska risken att bli dömda. 

 

Goldberg – självbild och avvikarkarriär 

En missbrukare som är uppväxt i en familj där missbruk inte har förekommit tidigare kan bli 

stämplade av anhöriga. Missbruket ses då som ett normbrytande beteende. Respondenterna 

som har blivit stämplade av anhöriga anser att detta kan ses som den känslomässigt hårdaste 

stämplingen. En missbrukare från en missbrukarfamilj anser vi inte bryta mot de sociala 

normer som denne är uppväxt med. Det är dennes signifikanta andra, föräldrarna, som har 

introducerat vilka regler som råder i familjen och respondenten vet då inget annat, då 

föräldrarna är de första som visar vad som är rätt och vad som är fel. De respondenter som har 

nämnt att de är uppvuxna i en missbrukarfamilj, tror vi har blivit påverkade redan från början. 

Att dem först har fått veta från familjen att det på något sätt är okej att missbruka, men när de 

sedan kommer ut i samhället så får de nya instruktioner om vilka regler som råder, nämligen 

att det är fel att missbruka. Vi tror att detta kan leda till en inre konflikt. Det är ändå dem man 

växt upp med som formar grunden för hur man kan komma att bli i framtiden. Självbilden 

formas redan i barnets uppväxt. Utifrån Goldbergs avvikarkarriär där han tar upp att första 

stadiet innebär att bli stämplad redan som barn, den primära avvikelsen, innan man börjar 

komma ut i samhället. Vi tror att många av respondenterna har blivit stämplade redan i tidiga 

år, då de vid upprepade tillfällen har fått negativ respons för sina handlingar och sitt agerande. 

Missbrukaridentiteten skapas redan i detta första stadium, från stämplingen av sina första 

signifikanta andra. 

Det andra stadiet i avvikarkarriären, som Goldberg tar upp, är stämpling från samhället. En av 

respondenterna säger att han hela tiden ville vara värst på saker och ting. Han tar då upp saker 
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som önskemål om att vara värst på skateboard, göra värst trixen bland sina kompisar. Vi tror 

att han redan då fick negativa kommentarer och reaktioner både från sina signifikanta andra. 

Vilket i sin tur kan ha påverkat självbilden negativt. Detta kan i sin tur ha lett till att han hade 

lagt grunden till att bli en problematisk konsument. I problematiska konsumenters liv, tar 

Goldberg upp, så brukar de dagligen bryta mot normer som de själva anser vara riktiga. Vilket 

i exemplet innan, att han har fortsatt att göra saker som inte alltid har gillats av omgivningen, 

och även som han själv har tyckt har varit fel, men han har ändå fortsatt med den handlingen, 

medför att hans handlingar är orsaken till självförebråelser som förstärker de negativa 

reaktionerna som han får från omgivningen. Detta, i sin tur, leder till en känsla av att känna 

sig hotad och behov av att devalvera sin självbild. 

 

I det tredje stadiet är den sekundära avvikelsen. Goldberg säger att den oftast brukar träda in i 

puberteten och innebär att individen har ett beteende som medvetet bryter mot de kulturella 

normer som råder. Alla respondenterna började testa droger redan i tidiga år. Den som var 

yngst var 11 år då han började . De flesta ansågs vara missbrukare redan i tonåren. Detta kan 

bero på att dem redan från sin uppväxt har fått mycket negativ respons från både familjen och 

samhället, vilket är de två första stegen i Goldbergs avvikarkarriär. När de inledde sitt 

missbruk så var respondenterna medvetna om att det ansågs vara fel att missbruka. Men när 

en individ har fått så pass mycket negativa reaktioner från omgivningen, så accepterar 

personen i fråga att denne är dålig. Ungefär hälften av respondenterna säger att de kunde 

känna sig dåliga och att det legitimerade ett fortsatt missbruk. I och med att självbilden är 

negativ så vet individen att den är dålig, annorlunda och utanför, vilket även många av 

klienterna nämner sig ha upplevt. Detta leder även till att de lättare dras till drogerna, då de 

vet att de gör oacceptabla saker. Utanförskapet kan ha lett till att respondenterna sökt sig till 

missbrukarkretsar för att få känna en grupptillhörighet och ha ett beteende som upplevts som 

legitimt. Vi håller med Goldberg om att den blivande problematiska konsumenten redan innan 

denne börjar med droger, har en starkt negativ självbild. Goldberg tar upp att om en 

förändring skall ske i vad det gäller beteendet, så måste individen få hjälp av sina signifikanta 

andra. I och med att våra respondenter genomgår en behandling, så kan det ses som att de har 

fått hjälp från sina signifikanta andra, alltså genom samhället och vissa har även hjälp och 

stöttning från sin familj.  

 

Det fjärde stadiet som Goldberg tar upp kallas avvikelsespiralen. Våra respondenter har fått 

många negativa reaktioner på sitt beteende, vilket har lett till en negativ självbild, som i sin 
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tur har lett till sekundär avvikelse, vilket enligt kulturella normer ses som ett misslyckande. 

Flertalet av respondenterna ser sig själva som misslyckade. Detta i sin tur kan leda till att de 

blir ännu mer stämplade. Goldberg tar upp att de misslyckanden som en människa är med om 

delvis är skapade av tidigare motgångar som individen har varit med om, och att detta i sin tur 

leder till ytterligare motgångar. Detta överrensstämmer med våra respondenters berättelser. 

Deras tidigare motgångar har påverkat dem, de har fått sin negativa självbild bekräftad, vilket 

har lett till ytterliga misslyckanden. Goldberg tar även upp att i det fjärde stadiet så är 

individens beteende sekundärt avvikande på flera områden. Resultatet i studien visar att 

majoriteten av respondenterna har gjort kriminella handlingar, så som t.ex. stöld och langning, 

för att kunna finansiera sitt missbruk. Detta i sin tur leder till att individen får ännu fler 

negativa reaktioner från flera håll. Det fjärde stadiet ses som en försämring av det tredje 

stadiet, vilket vi håller med om när vi ser vad respondenterna har svarat på våra frågor. När de 

har misslyckats så har denne fått negativa reaktioner från flera håll, både från anhöriga, 

samhället men även från sig själva. Detta leder till att det blir svårare för denne att behålla sin 

självbild. Detta i sin tur leder till att självbilden blir sämre än den var tidigare, vilket resulterar 

i än mer sekundär avvikelse, fler misslyckanden, ännu mer stämpling som leder till ännu en 

sänkning av självbilden, som i sin tur leder till att dem bryter mot ytterligare kulturella normer 

och regler som anses vara godtagbara inom samhälleliga kretsar. Det blir som en ond spiral 

vilken de fastnar i. Alla män som vi har intervjuat befinner sig i det fjärde stadiet av 

avvikarkarriären, då de fått mycket negativa reaktioner både från samhället och anhöriga, men 

även från myndigheter och även till viss del sig själva. 

 

8.3 Slutdiskussion 

Enligt den tolkning vi gjort utifrån det empiriska materialet känner sig alla respondenter 

stämplade på ett eller flera sätt. Detta stämmer överrens med vår förförståelse och de tankar vi 

hade om ämnet sedan innan. Något som framkommer i studien och som vi ser som mycket 

intressant är att alla individerna ser på sig själv som missbrukare. I det fallet var svaren 

entydiga och alla ansåg sig vara missbrukare. Genom vår förförståelse, trodde vi att resultatet 

skulle tyda på en syn på sig själv som missbrukare. Det var dock förvånande att svaren i detta 

fall var entydiga. Orsaken till denna acceptans, kan bero på att alla respondenter har ett långt 

missbruk bakom sig, där missbruket i mångt och mycket påverkat det övriga livet. Kontakten 

med myndigheter och bemötande från samhället, där de stigmatiserats och stämplats som 

missbrukare kan ha skapat den självbilden. Genom att stämplas och klassas som en 
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missbrukare utifrån samhället, överförs den stämplingen och identiteten till den egna 

individen. Vilket i sin tur leder till stämpling av sig själv.  

 

Något som vi genom studier och diskussion funderat över är när en individ klassas som 

missbrukare. Resultatet visar att en individ är missbrukare när drogen och missbruket tar över 

ens liv och skapar konsekvenser. När individen inte kan få vardagen att fungera utan tankar på 

droger eller med droger i kroppen. Detta stämde överrens med den förförståelse som vi 

skapat, då främst kunskap vi inbringat via studier. Resultatet visar på att respondenterna 

upplever att samhälles syn på en missbrukare är att missbrukare lätt kan ses som någon 

kriminell och lite farlig person och att den allmänna uppfattningen är att det är en människa 

som skall undvikas. Detta stämmer även överrens med den uppfattning som även vi tror 

samhällsmedborgare har av missbrukargruppen och de benämningar som en missbrukare lätt 

kan få på köpet. Redan innan vi genomförde intervjuerna så var vi av den uppfattningen att en 

missbrukare ofta kopplas ihop med kriminallitet, oärlighet, att de är manipulativa etcetera. 

Resultatet bekräftar detta. Den syn som framförallt samhället har på vad en missbrukare är för 

en typ av individ och hur denne ser ut, var enligt förförståelse att dem ser på en missbrukare 

som en individ som antingen sitter på parkbänken med en öl i handen mitt på dagen eller att 

det är en individ med en spruta i armen på plattan i Stockholm. Media har en stor del i den 

allmänna uppfattningen som skapats om missbrukare. Många gånger framställer de inte en 

missbrukare på ett rättvist sätt. En missbrukare kan vara vem som helst, man behöver inte 

vara eller se ut på ett visst sätt. Genom studien bekräftar respondenterna detta. De säger att de 

tycker att media ger en negativ och fördömande syn på missbrukare. De menar på att en 

missbrukare framställs som desperat i sin jakt efter droger, även om det skulle innebära att 

skada någon närstående fysiskt. 

 

Men trots att majoriteten visar en bitterhet och frustration över att bli stämplade som 

missbrukare och den negativa bild som begreppet missbrukare omfattas av, visar resultatet att 

de anser att denna stämpling och negativa bild i mångt och mycket är rättvis. De anser sig 

vara missbrukare och stämplingen utifrån det stämmer. Det är intressant att alla respondenter 

betonar vikten av att inte stämpla missbrukare som en enhetlig grupp. Detta är något som vi 

håller med om. Alla individer i alla grupper bör ses och behandlas utifrån den egna individen 

och den egna förmågan. Ingen är den andra lik och behandling, bemötande och attityd bör ske 

utifrån en enskild bedömning av individen. Detta är extra viktigt vad gäller människor som 

arbetar med missbrukare och möter dessa individer i sitt yrke. Det bör ske en förändring i 
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attityd och för att göra detta krävs det mer information angående droger, missbruk och om hur 

det är att leva som missbrukare, till så väl allmänheten som till de som arbetar med 

missbrukare.  

 

Vad det gäller stämplingen från anhöriga, så trodde vi innan intervjuerna att de respondenter 

som har kontakt med sin familj skulle uppleva att den stämplingen skulle vara den psykiskt 

mest jobbigaste och mest påfrestande stämplingen av alla, vilket respondenterna även 

bekräftar i sina svar på de frågor som vi ställde under intervjuerna. Studien tyder dock på att 

de inte ansåg sig stämplade av sina anhöriga under perioder då de inte missbrukade. Detta var 

en intressant upptäckt utifrån tolkningen vi gjorde av det empiriska materialet. Enligt vår 

förförståelse hade vi uppfattningen att missbrukaren själv upplevde sig stämplade av 

närstående även under perioder som inte präglades av missbruket. Denna förförståelse 

baserade vi på att alla uppgett att de har en lång historia som missbrukare, vilket inneburit 

flera typer av behandling och återfall.   

 

Innan vi började med vår undersökning så var våra förutfattade meningar att missbrukare till 

stor del skulle ha en väldigt negativ inställning till myndigheter i allmänhet. Detta bekräftade 

även majoriteten av respondenterna under sina intervjuer, då många upplevde att de blivit 

stämplade av myndigheter, och då främst från socialförvaltningen. De känslor vi trodde att 

missbrukare som upplever att de blir stämplade av myndigheter skulle ha, var ilska och till 

viss del besvikelse på hur systemet fungerade, att de skulle anse sig inte få den hjälp som de 

ansåg sig behöva. Majoriteten av respondenterna bekräftade delvis vår förförståelse. De 

påpekade att de inte ville ha med socialförvaltningen att göra, att de helst skulle vilja klara sig 

utan dem. De påpekade att de kunde känna sig irriterade, arga och frustrerade av att bli 

stämplade av socialförvaltningen. De ansåg att de inte blev sedda som individer, utan mer 

blev insatta i en homogen grupp som just missbrukare, att de endast blev ett nummer i 

mängden. Så att de kände sig besvikna stämde inte överrens med respondenternas svar. 

 

Utifrån vår förförståelse, som främst kommer från vår utbildning, så har vi fått bilden av att 

många missbrukare känner sig stämplade av samhället. Detta bekräftas av respondenterna. De 

anser till stor del att ”folk på stan” kan ge en dömande blick på en missbrukare. Vi tror, 

utifrån vår förförståelse både från vår utbildning och från de socialt grundade fördomarna som 

vi har, att det finns en bild av hur missbrukare skall vara. Media kan även ha en stor roll i hur 



50 

 

den bilden har skapats. Media tar många gånger upp de mest extrema fallen, då till exempel 

med individer som sitter med en spruta i armen på plattan i Stockholm, vilket vi inte alls 

håller med om att det behöver vara just så. Respondenterna tar upp att de anser att övriga 

samhällsmedborgare kan ha en fördömande bild, och att detta beror på okunskap. Vi håller 

med respondenterna om detta. Denna okunskap leder till en rädsla, en rädsla för det okända, 

vilket även kan kopplas till Goffmans teori om stigma. Majoriteten av respondenterna menar 

på att samhällsmedborgarna lever med en dubbelmoral, då de anser att det är okej att dricka 

alkohol, vilket också kan ses som en drog. Även vi som författare kan då ses som att vi lever 

med dubbelmoral, då det händer att även vi dricker alkohol. Vi tror, precis som 

respondenterna, att det anses vara mer okej då alkohol är lagligt. Vi anser dock att alkohol kan 

förstöra både kropp, liv och umgänge precis lika mycket som andra droger kan göra. 

 

Vad det gäller frågan om det går att bli av med stämpeln som missbrukare, så kan det vara 

väldigt svårt. Det kan gå, men det kommer att ta lång tid att komma ur systemet. Faktorer som 

hur gammal man är, hur länge man har missbrukat, hur länge man har varit i kontakt med 

myndigheter och vilken drog man har missbrukat kan spela roll om man blir av med stämpeln 

eller inte och det påverkar även hur lång tid som krävs för att bli av med stämplingen.  

 

Ett tema som vi genom hela arbetet och även innan ansåg var intressant, var huruvida det 

förekom strategier och om så var fallet vad dessa strategier bestod av. Om 

missbrukareindividen har använt eller använder sig av strategier för att dölja och/eller 

rättfärdiga missbruket och/eller upprätthålla självbilden. Vad som framkom och var mycket 

intressant var att alla använder sig av olika strategier i olika omfattning och på olika sätt. Alla 

använde sig av strategier i början av sin missbrukarkarriär för att dölja missbruket. Exempel 

på strategier i det fallet var att på olika sätt försöka manipulera omgivningen till att tro att det 

inte förekom något missbruk av droger. Genom manipulationer förekom det även en mängd 

lögner gentemot både anhöriga och myndigheter. En intressant strategi har även varit att det 

är viktigt med utseende för att dölja missbruket och inte bli stämplad. Det läggs mycket fokus 

på att vara hel och ren och på så sätt inte uppfattas som en missbrukare. Längre fram i 

missbrukarkarriären förändras strategierna, genom att de då uppger att de är öppna med sitt 

missbruk och i många fall erkänner det både för sig själv och för omgivningen. Detta kan bero 

på bland annat att de redan känner sig klassade som missbrukare och att det då blir en 

försvarsmekanism att erkänna missbruket innan en eventuell dom ges från omgivningen.  
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8.4 Reflektioner 

Vi anser att de metoder vi valt använda oss av har varit bra lämpade för vår undersökning. Det 

har gett oss det djup vi efterfrågade. Vi har utgått ifrån teorier och att vi till stor del använde 

oss av förförståelsen vilket gjorde att hermeneutiken var den design som passade vårt syfte 

bäst. Att använda oss av en kvalitativ metod har visat sig varit bra då vi var ute efter 

upplevelser och känslor beskrivna utifrån respondentens egna tankar och formuleringar. Vi 

anser dock att det kan vara svårt att dra några generella slutsatser då vi har använt oss av 

öppna intervjuer där vi har givit dem möjlighet att utifrån sina känslor och upplevelser 

beskriva fenomenet stämpling. Genom att alla individer är olika och människan är föränderlig 

kan det leda till att känslor och tankar kan förändras, vilket i sin tur kan leda till att svaren inte 

skulle vara det samma i en liknande framtida studie men likvärdigt syfte.  

 

Något som vi även har haft i åtanke under arbetets gång är att en av författarna har en 

anställning inom den aktuella verksamheten. Detta kan ha påverkat intervjusituationerna både 

positivt och negativt. Det som vi känner oss kritiska till är att hennes närvaro i intervjuerna 

kan ha påverkat vissa svar. Vi är dock av den uppfattningen att det har varit mest positivt då 

vår upplevelse är att intervjupersonerna känt en trygghet i att hon har medverkat. Vi upplever 

att det skapat en trygghet som lett till att personen vågat öppna sig vad gäller känslor och 

tankar. Vi är av den uppfattningen att intervjusituationen inte varit lika avslappnad om båda 

forskarna varit främmande för respondenterna. Vi inser dock att hennes anställning och 

närvaro kan ha inverkat på resultatet.  

 

8.5 Förslag till vidare forskning 

Detta är ett mycket relevant ämne. Genom att samhället utvecklas på olika sätt, är det viktigt 

att fortsätta forska om fenomenet. En intressant infallsvinkel som vi ser är att alla 

respondenter upplever en negativ stämpling från myndigheter, vilken i sin tur kan leda till att 

de inte söker den hjälp som de eventuellt skulle behöva. Därför skulle det vara av vikt att 

utföra en studie där man har som avsikt att göra en jämförelse mellan missbrukare respektive 

individer som arbetar med myndighetsutövning, för att belysa deras känslor, tankar och 

attityder gentemot varandra och även vad gäller stämpling och stigmatisering.  
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10. Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

� Ålder 

� Missbruk/huvuddrog 

� Vad är en missbrukare för dig? 

� Vad är du i relation till detta? 

� När började du använda droger? 

� Känner du dig stämplad som missbrukare? 

� Från vem? 

� Känslor, tankar, upplevelser 

� Strategier? 

� Upplever du att bemötandet och reaktionerna är det samma från 

omgivningen/myndigheter beroende vart man kommer från? 


