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”När man är beroende av heroin, då vill du bara ha drogen. Du vaknar på morgonen, du är 

som en jägare. Du jagar efter att få pengar för att få droger, för att få din dos för att inte bli 

sjuk. Det är så fruktansvärda krämpor när man blir sjuk i heroin. Man kräks, man har diarré. 

Man räknas som en patient som är jättesjuk. Och det finns medicin. Om du tar den blir du 

frisk, det vet du. Då gör du allt för att komma åt den medicinen”.  
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka ett relativt outforskat område, nämligen 

missbruk bland assyrier/syrianer. Trots att folkgruppen har levt i Sverige i drygt 40 år och 

utgör en av landets större invandrargrupper, har det bedrivits väldigt lite forskning gällande 

missbruk bland populationen. Förhoppningen med studien är att den kan tillföra ytterligare 

kunskap som kan vara av betydelse för de som på något sätt kommer i kontakt med 

assyriska/syrianska missbrukare, exempelvis sociala myndigheter, behandlingsinstitutioner 

med flera, men även att studien kan frambringa en konstruktiv debatt, som författaren anser 

saknas bland den assyriska/syrianska folkgruppen, och belysa temat missbruk ytterligare.   

   Med hjälp av den kvalitativa metoden har fem före detta missbrukande assyrier/syrianer, 

med en bakgrund i ett narkotika- och/eller spelmissbruk studerats. Huvudfrågan har varit att 

studera hur respondenterna hamnat i ett missbruk, tiden under missbruk, samt hur man 

därefter tagit sig ur missbruket. Empirin insamlades via fyra enskilda intervjuer i det fysiska 

rummet samt en via e-mail. Resultaten har relaterats till de olika teorierna avvikande 

beteende, stämplingsteorin samt Goldbergs avvikarkarriärmodell.  

   Studiens huvudresultat är att respondenterna, i varierande grad, har upplevt en svår uppväxt. 

För flera har den ena föräldern gått bort i tidig ålder och i andra fall att föräldern helt enkelt 

varit frånvarande. Vidare har även några fått utstå fysiskt våld i olika former, hot, mobbning 

eller diskriminering, antingen i skolan, i hemmet eller ute i samhället. Det har visat sig att 

respondenterna upplevt en eller flera kriser kombinerat med sorg, vilket skapat en otrygghet i 

deras liv.  

   Vägen till att bryta sig ur missbruket har sett olika ut för individerna. Gemensamt för dem 

alla är att närmaste familjen fungerat som ett stöd. En av respondenterna kom att bli frälst och 

en annan genomgick diverse terapibehandlingar. Övriga har tagit sig ur på egen hand med 

stöd från familjen. 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate a relatively unknown domain, namely the one of 

abuse amongst Assyrians/Syriacs. Although the community has lived in Sweden for more 

than 40 years and yields one for the countries larger immigrant groups, there has been little 

research performed addressing the question of abuse within the community. Hopefully this 

study will provide useful knowledge to those whom in one way or another deal with abusing 

Assyrians/Syriacs, such as for instance rehabilitation institutes or social welfare authorities. It 

might also promote a constructive debate on the issue within this specific community, which 

the author thinks is lacking, and to further shed light on the question of abuse in general. 

   By the method of qualitative study, five former abusing Assyrians/Syriacs, with 

backgrounds in drug substance abuse and/or gambling addiction have been studied. The 

primary questions have been those of how the subjects got into abusing, the time during the 

abuse, and how the abuse was overcome. Empirical data was collected through four individual 

face-to-face interviews and one via e-mail, and the resulting conclusions were drawn by 

relating the data to the theories of deviant behavior, labeling theory and Goldbergs deviant 

career model. 

   The main result of the study is that the respondents to various degrees have suffered a 

difficult childhood. In the case of many of them one parent was deceased prematurely or for 

others the parent was largely absent. Furthermore, some had to endure physical violence in 

different forms, threats, bullying, or discrimination, either in school, at home or by society. It 

became evident that the respondents have experienced one or several crisis in combination 

with grief, which has created a sense of insecurity on their lives. 

   The path away from abuse has been different for the individuals, although they all share 

having had the support from the closest family. One of the respondents became a born-again 

Christian and another went through various therapy rehabilitation treatments. The others have 

managed on their own with the support from family. 
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Förord 

Förordet är ju det sista man skriver. När uppsatsen nu är färdigskriven är det dags att summera 

tiden som varit. Det har varit en tid som rymt både tvivel och vånda, men även glädje. Tvivel 

över att jag möjligen tagit mig vatten över huvudet med en förhoppning om att personer som 

tidigare befunnit sig i ett missbruk kunde tänka sig att dela med sig av sin, många gånger, inte 

lätta bakgrund. Att därtill som före detta missbrukare tillhöra en relativt mindre population 

gjorde saken inte lättare. Med all sannolikhet är man mer utsatt för stigmatisering som 

missbrukande invandrare, både av ens egen folkgrupp, men även av övriga samhället. Därför 

vill jag här rikta ett varmt tack till de medverkande i studien! Utan Ert engagemang hade inte 

uppsatsen varit möjlig. Tack för att Ni gav mig Ert förtroende och på samma gång visade en 

värmande gästfrihet.  

   Missbruk bland assyrier/syrianer har länge varit och är fortfarande ett stigmatiserat ämne. 

För att kunna utvecklas som folkgrupp samt integreras i samhället, är det av vikt att belysa 

frågan kring missbruk. Metoden jag gjort det på är ett sätt. Studien är blott ett steg i en 

mekanism av rörelser, men även ett steg fullgör kedjans mekanism. 

   Under uppsatsens gång har det många gånger varit stunder där jag känt att nu kommer jag 

inte längre. Vid de stunderna är jag särskilt tacksam över att jag haft min handledare, Mekuria 

Bulcha, vid min sida, vilken bistått mig med vägledning. Vidare riktas ett tack till Katrin 

Dursun och Robel George Golo för korrekturläsningen samt för utomstående tankar som varit 

av betydelse. Tack till Vivianne Deniz som har stått för översättningen av sammanfattningen. 

Tack likaså till min examinator Rolf Å Gustafsson för att ha bidragit med konstruktiv 

kriticism, vilket lett till förbättringar av materialet. 

   Uppsatsen hade sannolikt heller inte varit möjlig att genomföra om det inte vore för de 

organisationer och personer som hjälpt till med att sprida information om uppsatsen i syfte att 

nå studiens målgrupp. Tack till Er alla!  

   Vid tillfällen då motivationen till att skriva var som bortblåst, vill jag tacka i synnerhet en 

person vilken fungerat som en inspirationskälla. Därför går ett postumt tack till fil. dr i 

sociologi, Fuat Deniz. Till sist vill jag rikta ett stort tack till min familj samt vänner för allt 

stöd under uppsatsens gång, vilket för egen del varit en väldigt lärorik tid. 

 

 

Thomas Aydin 

Eskilstuna i juni 2009 
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1. Inledning 

De senaste årtiondena har brukandet och spridningen av narkotika ökat markant, både i 

Sverige och runt om i världen. Det var dock inte förrän på 1960-talet, då narkotikan började 

figurera bland kriminellt belastade personer, som fenomenet kom att definieras som ett socialt 

problem i Sverige. Det kom att tillsättas en statlig utredning, Narkomanvårdskommittén, som 

med utgångspunkt i kommitténs förslag införde en strikt narkotikapolicy som under åren haft 

ett brett stöd hos allmänheten (Börjeson, 2002). Att bruka narkotika någon enstaka gång ses 

av många genom fingrarna. Men hur reagerar man då brukandet övergår till ett missbruk. Man 

har kommit så pass långt i sitt missbruk att man är oförmögen till att ta sig ur det, samtidigt 

som närmaste omgivningen står handfallen och ser på då man sakta och bokstavligt talat, 

tynar bort. Inte sällan är det samma personer som utgör riskgrupp för brukandet av narkotika 

som för spel om pengar (Statens folkhälsoinstitut, 2009). I Sverige utgjorde gruppen 

narkotikamissbrukare, år 2004, en population på 26 000 personer (CAN, 2008). En 

jämförande siffra för spel om pengar är att det år 1997 var mellan 0,3 och 0,5 % (ca 30 000) 

av den svenska befolkningen som beräknades ha ett spelberoende. Detta enligt den senaste 

siffra som finns tillgänglig (Statens folkhälsoinstitut, 2000).  

   På 1960-talet, då fenomenet narkotika kom att uppmärksammas ytterligare, började Sverige 

ta emot allt fler invandrare, så kallad arbetskraftinvandring, men även invandrare som flytt på 

grund av krig, förföljelser av politiska, etniska eller religiösa skäl, med mera (Al-Baldawi, 

1994). En särskild folkgrupp bland dessa invandrare som hamnat i Sverige är assyrierna, som 

även kallas syrianer och kaldéer. Hädanefter kommer enbart benämningarna assyrier/syrianer 

att användas i texten, och detta sammanfogat. Anledningen till detta är att individerna som 

intervjuats i studien just väljer att benämna sig för antingen assyrier eller syrian, eller både 

och. Om respondenterna i studien själva väljer en särskild benämning kommer detta att 

framgå, och likaså då jag refererar till annan sådan källa. 

   De första assyrierna/syrianerna kom till Sverige 1967, och därefter har antalet ökat med 

tiden. Idag uppskattas folkgruppen till 100 000, varför de är spridda runt om i Sverige, men 

där majoriteten är bosatt i Södertälje (Deniz, 2008). Trots att folkgruppen har levt i Sverige i 

drygt 40 år och utgör en av landets större invandrargrupper, har det bedrivits väldigt lite 

forskning som belyser företeelsen missbruk bland populationen, jämfört med exempelvis flera 

andra invandrargrupper (se t.ex. iranierna). Kanske frågar sig läsaren om det då möjligen inte 

förekommer missbruk (narkotika och spel om pengar i detta avseende) bland 
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assyrierna/syrianerna. Ingen folkgrupp är skonad från missbruk och assyrier/syrianer utgör 

inget undantag, vilket bland annat kan ses i en av Socialstyrelsens dokumentationer från 1991, 

där det talas om ett antal assyrier och ytterligare tretton utomnordiska invandrare som satt 

inne på frivården i Södertälje. Flertalet av klienterna var under 20 år och flera missbrukade 

narkotika samt uppgavs ha ett spelberoende, och därtill hade de psykiska problem 

(Socialstyrelsen, 1991). I en annan artikel från 1994, där författaren intervjuat socialarbetare 

och andra för att höra vilka invandrargrupper som ligger på en ”topplacering” vad gäller 

missbruk av narkotika i Sverige, hamnade däribland syrianer på listan (Helling, 1994). Värt 

att ha i beaktande är att se uppgiften i relation till det stora antalet assyrier/syrianer i landet. 

1.1 Problemprecisering 

Med tanke på den bristande forskning som gjorts beträffande assyrier/syrianer och missbruk, 

önskar författaren av denna studie lyfta fram rösterna från ett antal assyrier/syrianer som en 

gång i tiden själva satt fast i ett missbruk, men som nu lyckats ta sig ur det. Med hjälp av 

deras berättelser, som alla är unika på sitt sätt, är förhoppningen att de kan tillföra ytterligare 

kunskap som kan vara av betydelse för de som på något sätt kommer i kontakt med 

assyriska/syrianska missbrukare, exempelvis sociala myndigheter, behandlingsinstitutioner 

med flera. Vidare är intentionen att studien kan frambringa en konstruktiv debatt, som 

författaren anser saknas bland den assyriska/syrianska folkgruppen, och belysa temat 

missbruk ytterligare. Förhoppningsvis kan studien även bana vägen för fler studier inom 

ämnet. Jag vill redan här betona att resultaten i studien enbart lyfter fram fem före detta 

missbrukande assyrier/syrianer, och utgör således inte på något sätt en generalisering för alla 

före detta missbrukande assyrier/syrianer. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur man hamnar i ett missbruk, tiden 

under missbruk, samt hur man därefter tar sig ur missbruket, med fokus på fem 

assyriska/syrianska män. Vidare är syftet att belysa samma målgrupps erfarenheter av eget 

missbruk. 

 

 Hur har respondenterna hamnat i ett missbruk? 

 Vilka erfarenheter har respondenterna av ett missbruk? 

 Hur tog respondenterna sig ur missbruket? 
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1.3 Avgränsningar 

I dagens samhälle finns många olika sorters former av missbruk, däribland narkotika, alkohol, 

datorspel, shopping med mera. För att avgränsa studien kommer inriktningen ske mot 

missbruk av narkotika samt spel om pengar. Gruppen som intervjuats är fem 

assyriska/syrianska män. 

1.4 Disposition 

Hela studien består av sju avsnitt. Avsnitt ett utgör inledning för studien. Vid avsnitt två 

presenteras tidigare forskning på det studerade området. I det tredje avsnittet presenteras de 

teoretiska perspektiv, vilka utgör grunden för studien. Vid nästkommande avsnitt, fyra, 

förklaras vilken metod som har använts samt hur undersökningen gått tillväga. I avsnitt fem 

redogörs studiens resultat, vilken är indelad i rubrikerna vägen in i missbruk, tiden under 

missbruk, samt vägen ut ur missbruk. I avsnitt sex analyseras studiens resultat med 

utgångspunkt i avsnitten tidigare forskning, teoretiska perspektiv samt resultat. I det sjunde 

avsnittet presenteras studiens slutsatser och därtill en avslutande diskussion kring studien. 

Allra sist i studien återfinns källförteckningen samt bilagor innehållandes den intervjuguide 

som jag har använt vid intervjuerna, och därtill ett informationsblad som har använts för att 

sprida information om studien, för att på så vis kunna nå studiens målgrupp.  

1.5 Bakgrund 

I följande delavsnitt beskrivs kortfattat gruppen assyrier/syrianer ur historiska och kulturella 

aspekter, samt ges en kort redogörelse av omständigheterna kring gruppens migration till 

Sverige. En kort skildring ges också av benämningarna assyrier/syrianer. 

1.5.1 Bakgrund assyrier/syrianer 

Det uppskattas att assyrierna/syrianerna utgör en befolkning på 3 miljoner människor 

utspridda runt om i världen. Av dessa lever idag några i den del av Mellanöstern som heter 

Bethnahrin, vilka grekerna själva benämnt Mesopotamien, och som betyder ”landet mellan 

floderna”. Floderna som avses är Eufrat och Tigris, vilka kom att bli viktiga för den 

mesopotamiska civilisationen, och som även räknas till den mänskliga civilisationens första 

utvecklade samhällsbildning. Assyrierna/syrianerna har levt i Mesopotamien i över 6 000 år. 

Området är idag uppdelat i dagens Irak, Iran, Turkiet och Syrien. Assyrierna/syrianerna har 

idag alltså inte någon egen stat som de kan kalla för sitt land. De har mot sin vilja tvingast att 

skilja sig ifrån varandra och istället utgöra grannar i olika länder (Aho, 1992).  
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1.5.2 Förföljelse och folkmord 

Som nämnts tidigare härstammar assyrierna/syrianerna från områden som idag utgörs av Irak, 

Iran, Turkiet och Syrien. Sedan det arabisk-islamiska intagandet av Mellanöstern med början 

på 600-talet, innebar det en helt ny situation för de kristna, däribland assyrierna/syrianerna. 

Man var nu inte längre medborgare i det samhälle man levde i, utan ställdes åt sidan som 

andra klassens medborgare. Att vara ställd utanför det politiska livet och utanför samhällets 

struktur ledde till att man helt var hänvisad till kyrkorna, vilka fungerade som samhällsorgan. 

Genom detta utgjorde nu kyrkan de kristnas politiska struktur (Aho, 1992). 

   För att kunna förstå hur det kommer sig att assyrierna/syrianerna är skingrade runt om i 

världen, behöver man blicka bakåt i historien. Migrationen kan förklaras av två samspelande 

faktorer: globalisering i form av ekonomiska och politiska förändringar i samverkan med 

förtryck och förföljelse (Deniz, 1999). Under modern tid har assyrierna/syrianerna drabbats av 

ett antal massakrer som fortfarande sätter sina spår hos många av dagens assyrier/syrianer. En 

av dessa massakrer kom att äga rum 1843 i det Ottomanska riket (dagens Turkiet) då, enligt 

Yalzin (kommande bok), flera tusen assyrier/syrianer dödades på order av en kurdisk 

klanledare med den turkiska regimens samtycke. Bakgrunden till händelsen skall ha varit att 

miren i Hakkari (stad i sydöstra Turkiet) hamnat i konflikt med sin släkting. Patriarken Mar 

Shimon, som var regionens andre makthavare, stödde mirens släkting i konflikten. Miren 

tillkallade i detta läge hjälp från sin maktfulla granne, den kurdiska klanledaren, för att straffa 

patriarken och hans anhängare. En andra bakgrund till massakern var de västerländska 

missionärernas aktiva stöd till assyrierna/syrianerna (Yalzin, kommande bok).  

   En annan massaker kom att äga rum 1914, även den i det dåvarande Ottomanska riket. 

Upprinnelsen till massakern var, enligt Gunner & Halvardson (2005), de turkiska härskarnas 

nya ideologiska paroll: panturkism; vilken vilade på det turkiska språket samt den islamiska 

religionen. Makthavarna ville skapa en ny nationell identitet för att rädda det sönderfallande 

Ottomanska riket. Massakern, som assyrierna/syrianerna strävar efter att få erkänt som ett 

folkmord, genomfördes av turkar och kurder, och tog däribland flera hundra tusen 

assyriska/syrianska liv. Händelsen går under namnet Seyfo bland assyrierna/syrianerna och är 

en förkortning för uttrycket ”Svärdets år”. En del menar att det inte är för att förövarna inte 

använde eldvapen i sin grymhet som gjort att detta fenomen kom att benämnas Seyfo, utan för 

att betona islams roll i processen i och med att svärdet symboliserar den islamiska gröna 

flaggan (Gunner & Halvardson, 2005).  
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   En tredje massaker, som går under namnet Simele-massakern, drabbade assyrierna år 1933 i 

Irak och främst i staden Simele i norra Irak.  Orsaken till massakern uppkom då den nybildade 

staten Irak fick diverse problem och skyllde detta på de enda kristna i landet; assyrierna. Den 

irakiska regimen kom att iscensätta massakern, och med hjälp av kurderna dödades flera tusen 

assyrier (Barryakoub, 2008).  

   Den senaste i raden av alla förföljelser mot assyrierna/syrianerna är Irakkriget, som tog vid 

2003. I och med sin kristna tro, där assyrierna/syrianerna ses som allierade med USA vilka 

invaderade Irak, men även en ökad fanatism från grupper som önskar få bort 

assyrierna/syrianerna från landet, har lett till att många assyrier/syrianer dödats och dödas än 

idag, och flera hundra tusen har fått fly landet.  

   Det assyriska/syrianska folket har således levt i etnisk minoritetsställning i århundraden i 

olika imperier och under olika härskare och statsmakter. I Mellanöstern har de lidit för sin 

särskiljande religiösa och kulturella identitet samt berövats landsområden (Deniz, 1999). En 

liknande livssituation, som medlem i en etnisk minoritet med kanske särskiljande religiös och 

kulturell identitet i förhållande till exempelvis myndighetspersoner, gäller sannolikhet också 

för många assyrier/syrianer i Sverige idag.  

1.5.3 Migrationen till Sverige 

Som en följd av ovanstående händelser fann sig många assyrier/syrianer, mer eller mindre, 

tvungna att fly sina landområden. Antingen emigrerade de till andra regioner i Mellanöstern, 

såsom Libanon, eller till USA, Europa, Australien med flera andra länder. Till Sverige kom 

den första gruppen assyrier/syrianer 1967. Genom en förfrågan från Kyrkornas Världsråd och 

FN:s flyktingkommissariat överfördes, inom ramen för den så kallade flyktingkvoten, cirka 

200 assyrier/syrianer från Libanon. De efterföljande åren emigrerade allt fler assyrier/syrianer 

till Sverige, speciellt från Turkiet. 1980 fick Turkiet en ny konstitution i och med den 

militärkupp som ägde rum samma år. Enligt denna konstitution var det obligatoriskt för alla 

barn bosatta i Turkiet att få undervisning i islam i skolorna. Detta innebar konkret att barnen 

skulle läsa i koranen och ha bön enligt islamiska traditionen. De assyriska/syrianska 

föräldrarna upplevde detta som en mardröm i och med deras kristna tro, och många fann 

ingen annan utväg än att lämna Turkiet (Atman, 1996). En annan faktor som spelat roll för 

migrationen av assyrier/syrianer från Turkiet är Cypernkonflikten när den var som intensivast, 

vilken utkämpades mellan greker och turkar. Assyrierna/syrianerna stod här i skottlinjen och 

drabbades av förtryck och förföljelse, varför många tvingades att fly (Aho, 1992). Området i 
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sydöstra Turkiet som en gång i tiden befolkades av en majoritet assyrier/syrianer: Turabdin, 

som för övrigt betyder ”Guds tjänares berg”, uppgår idag till endast cirka 2 000 assyrier 

(Barryakoub, 2008).  

   Tusentals assyrier/syrianer som flytt krigets Irak på senare år har bland annat hamnat i 

Sverige och främst Södertälje, där de finner en trygghet med den stora populationen 

assyrier/syrianer i staden.  

   På mitten av 80-talet, när de politiska och ekonomiska tiderna kom att bli svårare i Syrien, 

var det en hel del assyrier/syrianer som flydde till Sverige. Likaså vad gäller Libanon, och 

förhållandena efter vapenvilan i slutet av 80-talet, ledde till att många flydde till Sverige. I 

Sverige finns även en liten grupp assyrier/syrianer som kommer från Iran (Aho, 1992).  

   Idag finns uppskattningsvis 100 000 assyrier/syrianer i Sverige, vilket utgör en av landets 

större invandrargrupper. Folkgruppen, som uteslutande är kristna, tillhör framför allt Syrisk-

ortodoxa kyrkan, Österns assyriska kyrka, Österns gamla kyrka och Kaldeisk-katolska kyrkan. 

Ett mindre antal tillhör Syrisk-protestantiska kyrkan och Syrisk-katolska kyrkan (Deniz, 

2008).  

1.5.4 Tiden i Sverige 

I Sverige kom assyrierna/syrianerna att relativt snabbt bilda föreningar, med huvudorganen 

Assyriska Riksförbundet 1977 respektive Syrianska Riksförbundet 1978, vilka omfattar flera 

tusen medlemmar. I föreningarna bedriver man kulturella och traditionella aktiviteter, såsom 

att lära ut modersmålet assyriska, som även kallas syrianska, arameiska och syriska, 

traditionella danser, föreläsningar om ens historiska bakgrund men även om samhället i stort, 

underlättning av gruppens anpassning till det svenska samhället med mera. Utöver nämnda 

aktiviteter verkar man bland annat med att få till stånd ett erkännande av Seyfo som ett 

folkmord, samt även om att få något sorts lokalstyre på Nineveslätten i norra Irak, där det 

fortfarande lever många assyrier/syrianer. Vid sidan om de båda huvudorganen påträffas även 

respektive ungdomsförbund samt Assyriska Kvinnoförbundet, vilka verkar för dess målgrupp. 

   Utöver ovanstående förbund finns kyrkornas ungdomsförbund, Ungdoms Initiativet 

respektive Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund, vilka bland annat bedriver 

föreläsningar, läger och resor som har anknytning till kyrkan men även samhället i stort.  

   I Sverige har man likaså lyckats starta två Tv-kanaler, Suroyo Tv och Suryoyo Sat, som 

sänder till bortåt 100 länder. I superettan hittas även de två fotbollslagen Assyriska FF och 

Syrianska FC, som båda utgör något av ett landslag till all världens assyrier/syrianer. 
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   Bland de personer i Sverige som utgör en förebild för assyrier/syrianer, och som själva har 

en bakgrund som assyrier/syrian, kan nämnas den tidigare skolministern och numera 

partisekreterare för socialdemokraterna, Ibrahim Baylan, den prisbelönte frilansjournalisten 

Nuri Kino, den populära brottsmålsadvokaten Elisabeth Massi Fritz, entreprenören Gunilla 

von Platen, samt den bortgångne fil. dr i sociologi, Fuat Deniz, som inspirerade många 

assyrier/syrianer till att satsa på högre studier. På några decennier har assyrierna/syrianerna i 

princip gått från att vara ett pizzabakande folk till att bli entreprenörer och akademiker 

(Chukri, 2005). 

1.5.5 Begreppet assyrier/syrianer 

Som tidigare nämnts råder det en slags namnkonflikt mellan begreppen assyrier och syrianer. 

Här kommer namnkonflikten att presenteras kort för att ge läsaren en inblick i de båda 

begreppen. När det gäller ursprunget finns ingen skillnad mellan de två. De tillhör samma 

folkgrupp, och inom en och samma familj kan en medlem benämna sig som assyrier och en 

annan som syrian (Barryakoub, 2008). De som benämner sig som assyrier ser sig som 

ättlingar till forntidens assyrier och det mesopotamiska riket Assyrien, som föll 612 f.Kr. De 

som å andra sidan väljer att benämna sig som syrianer menar att de härstammar från 

araméerna (Ponzio, 1996).    

1.6 Definitioner 

För att få en bättre inblick i vad som menas med termen missbruk, däribland för narkotika och 

spel, vilka hör till studiens tema, skall här nedan presenteras definitionerna.    

1.6.1 Missbruk 

Enligt det etablerade klassifikationssystemet DSM-IV, vilket står för Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 4:e versionen, definieras missbruk som ett 

maladaptivt substansbruk som leder till kliniskt signifikant funktionsnedsättning eller lidande, 

och visar sig i minst ett av följande kriterier under en och samma tolvmånadersperiod: 1) ett 

upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att utföra sina skyldigheter 

på arbetet, i skolan eller i hemmet, 2) ett upprepat substansbruk i situationer där det medför 

väsentliga risker för fysisk skada, 3) upprepade substansrelaterade problem med rättvisan, 4) 

ett fortsatt substansbruk trots ständiga eller återkommande problem av social natur orsakade 

eller förstärkta av substanseffekterna (Johansson & Wirbing, 2005). 
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1.6.2 Spelberoende 

Enligt DSM-IV definieras spelberoende av att man under en längre tid återkommande visat 

olämpligt spelbeteende, vilket visat sig i minst fem av följande kriterier: 1) individen tänker 

ständigt på spel, 2) individen behöver spela med allt större summor för att uppnå den önskade 

spänningseffekten, 3) individen misslyckas ett flertal gånger med att kontrollera, begränsa 

eller sluta upp med sitt spelande, 4) individen är rastlös eller irriterad när han/hon försöker 

begränsa sitt spelande eller sluta upp med att spela, 5) individen spelar för att slippa tänka på 

sina problem, 6) efter att individen har spelat bort sina pengar återvänder han/hon en annan 

dag för att revanschera sig, 7) individen ljuger för anhöriga och andra personer för att dölja 

vidden av sitt spelande, 8) individen har begått brott såsom förfalskning, bedrägeri, stöld eller 

förskingring för att finansiera sitt spelande, 9) individen har äventyrat eller förlorat någon 

viktig personlig relation, anställning, skol- eller karriärmöjlighet på grund av spelandet, 10) 

individen förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk 

krissituation som uppstått på grund av spelandet (Nilsson, 2002). 

1.6.3 Termen missbruk och beroende    

Termen beroende har på senare år börjat användas allt mer i media. Det ses mer neutralt än 

termen missbruk och skuldbelägger inte individen på samma sätt i jämförelse med att använda 

termen missbruk. Med beroende menas med kroppslig tillvänjning och är egentligen en 

allvarligare diagnos än missbruk. Missbruk kan variera i intensitet och frekvens, medans 

beroende är mer permanent (Johansson & Wirbing, 2005). I denna studie kommer inte göras 

någon åtskillnad på om respondenterna varit beroende eller missbrukare. Alla har under en 

längre eller kortare period missbrukat narkotika och/eller spelat om pengar, varför termen 

missbruk valts att användas. 

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt följer en presentation av tidigare forskning inom området missbruk, gällande 

narkotika och spel om pengar. Vid genomgången av tidigare forskning fanns väldigt få studier 

gjorda inom problemområdet som berör assyrier/syrianer. Materialet som använts har funnits 

vara av relevant betydelse eftersom det fokuserar på vilka faktorer som kan spela roll för 

uppkomsten av ett missbruk, inslag av tiden under missbruk, samt ett sätt att bryta sig ur 

missbruket. 
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2.1 Bestämmande faktorer till uppkomsten av drogmissbruk 

En av Sveriges pionjärer inom forskning av missbruk bland invandrare, Stig Helling, 

redovisar ett antal allmänna bestämmande faktorer som kan främja uppkomsten av 

drogmissbruk eller bidra till att ett sådant upprätthålls. Dessa faktorer, framhåller Helling, är 

oberoende av vilken kultur man tillhör. 

   Den första faktorn som tas upp är ens personlighet. Helling (1994) menar att en individs 

psykiska utveckling kan betraktas som ett resultat av biologiskt arv och tidiga miljömässiga 

förhållanden. De ärftliga faktorerna skulle kunna bidra till att individen utvecklade olika sätt 

att bearbeta livserfarenheter samt även behov av spänning och omväxling. Vidare framhåller 

Helling (1994) att otrygghet, brist på kärlek från nära anhöriga och dåliga förebilder ökar 

sannolikheten för en störd personlighetsutveckling, som i sin tur kan leda till psykisk obalans 

samt kriminellt och asocialt beteende i vuxen ålder. 

   Krisupplevelser under uppväxtåren och i vuxen ålder är en annan faktor som lyfts fram. 

Fastän man har ett ”stabilt” psyke påvisas det att individen i extrema stressituationer kan 

drabbas av psykisk obalans, hamna i en kris. Exempel på detta är vid förlust av nära anhörig, 

skilsmässa, misslyckande av studier eller förlorat arbete. Vidare menar Helling (1994) att 

individer med svagare psyke har svårare att hantera krissituationer än den psykiskt starke. Vid 

ett eventuellt psykiskt sammanbrott finns risken till att fly in i asocialitet och drogmissbruk. 

   Helling (1994) lyfter även upp faktorn tillgänglighet – kulturell acceptans som en orsak. 

Helling menar att graden av alkohol- och drogmissbruk varierar med graden av tillgänglighet 

och kulturell förankring. Exempel på detta skulle vara att alkohol är vanligt förekommande i 

det västerländska samhället, men att den å andra sidan är mer eller mindre förbjuden i en del 

muslimska länder.   

2.2 Emotioner och identitetsutveckling 

Lindberg (1998) genomförde mellan åren 1994 och 1997 sjutton intervjuer, däri elva män och 

sex kvinnor i åldrarna 18 till 52 år medverkade. Syftet med studien var att analysera 

individers processer in i, och tiden i ett narkotikamissbruk, samt vilken betydelse erfarenheter 

av känslor såsom trygghet, otrygghet, skam och skuld har för narkotikamissbrukares inverkan 

in i ett narkotikamissbruk.  

   Resultaten visade att det fanns de individer som inte upplevt förtroendefulla och trygga 

relationer till sina föräldrar. Likaså har det inträffat mer eller mindre dramatiska händelser i 

familjen som inneburit starka känslomässiga upplevelser. Detta visade sig i form av en 
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problematisk uppväxt med våld, skilsmässa, dålig kontakt med en frånvarande förälder samt 

alkoholproblem bland föräldrarna. Flertalet av respondenterna beskriver även händelser som 

inneburit känslor av kränkning, vilket uppfattades som en förnedring och förolämpning. De 

individer som har erfarenheter av känslor av övergivenhet, av att inte duga samt att vara 

annorlunda i relationen till kamrater, kunde uppleva starka skamkänslor. Dessa faktorer kan i 

sin tur leda till att de utvecklar en svag självkänsla i och med att de ständigt upplever känslor 

av att inte känna sig hemma. För att reducera skamkänslorna och känslor av att inte höra 

hemma, måste de söka sig bort från sammanhang där de negativa känslorna gör sig påminda. 

Av den orsaken väljer individerna att söka sig till grupper där en annorlunda livsberättelse kan 

konstrueras och nya sociala band skapas. De behöver någon som kan bekräfta en ny identitet 

samt där de kan känna trygghet och även känna att man hör hemma.  

   Lindberg (1998) menar i sin studie att det är ett medvetet val av individerna att söka sig bort 

från en miljö till en annan. Anledningen till det är för att de vill bort från sociala relationer 

som ger innebörden av att vara underlägsen. I narkotikagruppen skapar sig individerna en 

sammanhållning inom gruppen och på samma gång gränser till yttervärlden. Det bildas alltså 

ett dubbelt utanförskap i och med att gruppen sedan tidigare känt sig utanför då den inte 

passar in. Väl i gruppen försöker dock narkotikamissbrukarna förflytta kriterierna för vad en 

narkoman är till istället andra handlingar, detta för att inte passa in på dem själva. Man 

förflyttar här ens narkomana roll till en lägre plats i hierarkin för att på så vis försöka 

upprätthålla en identitet utanför narkotikagruppen. Anledningen till att göra på detta vis 

skulle, enligt Lindberg (1998), vara att narkomanrollen, oavsett, är förknippad med negativa 

utmärkande egenskaper. Men i och med att individerna helt präglas av livet bland 

narkotikamissbrukarna, blir det allt svårare att distansera sig från rollen som 

narkotikamissbrukare. 

2.3 Problematisk konsumtion av narkotika bland invandrare 

En av Sveriges mest framstående forskare som studerat narkotikamissbruk, Ted Goldberg, 

redogör för orsakerna till att problematisk konsumtion (tungt missbruk) av illega droger ökat 

oproportionellt bland invandrare i Sverige (Goldberg, 2009). Med invandrare avses här en 

person boende i landet som inte hade svenskt medborgarskap vid födseln, eller som hade 

minst en biologisk förälder som inte hade svenskt medborgarskap vid födseln. För att kunna 

besvara frågeställningen studerade man bortåt ett hundra vetenskapliga artiklar, publicerade 

främst åren 1999-2004. Vidare hade man tillgång till 337 individers mappar från 
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socialtjänsten samt de sociala myndigheterna för hemlösa, vars kriterium matchade att de 

hade problematisk konsumtion av illega droger samt att de var invandrare. Individerna som 

ingick i studien var vid studiens gång bosatta i arton stadsdelar runt om i Stockholm. De är 

födda 1952 eller senare, samt att de sociala myndigheterna i Stockholm hade öppnat en mapp 

under oktober-november månad 2006 med anledning av problematisk konsumtion av illega 

droger. Genom individernas personnummer kunde man via ett antal databaser, samt från 

individernas mappar från de sociala myndigheterna, få fram information om födelseland, 

antalet år man levt i Sverige, kön, ålder, boende, anställning, familjeekonomi, psykisk och 

fysisk hälsa, utbildning, problematisk konsumtion av illega droger samt kriminalitet. 

Variabler rörande individernas föräldrar inkluderades ävenså. Bland de variabler som 

studerades ingick bland annat psykisk och fysisk hälsa, problematisk konsumtion av illega 

droger samt kriminalitet. En kontrollgrupp utgörandes av 1587 individer, matchade med ålder, 

kön och födelseland, genererades av Statistiska centralbyrån. Samma information som togs 

fram för konsumtionsgruppen togs även fram för kontrollgruppen. Värt att notera är att ingen i 

kontrollgruppen var registrerad som problematisk konsument av illega droger av de sociala 

myndigheterna.  

   Resultaten visade bland annat att konsumtionsgruppen växt upp under signifikanta mindre 

gynnsamma förhållanden och omständigheter jämfört med kontrollgruppen, och som vuxen är 

deras livssituation avsevärt mer svårhanterlig. Vidare visade resultaten att det är bland de 

psykosocialt och ekonomiskt mest utsatta invandrarna som ett oproportionerligt stort antal av 

problematiska konsumenter rekryteras från. Antalet arbetslösa utgjorde för kontrollgruppen en 

siffra på 38 %, jämfört med konsumtionsgruppen som uppvisade en siffra på 88 % 

arbetslöshet. Vid undersökning av huruvida individerna mottagit försörjningsbidrag 

(socialbidrag) när de var i åldern 18-55 år någon gång under åren 1985, 1990 och 2002, 

visade det sig att i kontrollgruppen var det 23 % som mottog detta, jämfört med 

konsumtionsgruppen där siffran låg på 75 %. Vad gäller andelen ur kontrollgruppen som 

behandlats för psykiska problem uppgår siffran till 8 %, jämfört med konsumtionsgruppen 

som uppvisar en siffra på 75 %. För alla siffror är statistiken signifikant (Goldberg, 2009). 

2.4 Kännetecknande för personer med spelproblem 

Under åren 1997-1998 genomfördes en omfattande riksrepresentativ studie (Statens 

folkhälsoinstitut, 2003) vars syfte var att kartlägga omfattningen av spelberoende i Sverige. I 

den uppföljande studien, här kallad fas 2, och som genomfördes 1999-2001, ville man få en 
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tydligare bild av vad som kännetecknar personer med spelproblem. I den första studien, här 

kallad fas 1, deltog 7139 personer varav 5597 av dem tackade ja till att delta i fas 2. Efter att 

ha gjort ett urval av dessa personer som tackat ja genom att välja ut de med aktuellt eller 

tidigare patologiskt eller problematiskt spelande, matchades de mot lika många ”tvillingar” 

enligt kriteriet kön, ålder och bostadsort. På detta sätt erhölls ett fas 2 urval på 578 personer, 

varav 289 personer utgjorde spelproblemgruppen och 289 personer den matchade 

kontrollgruppen. Av dessa 578 utvalda deltagare samlade man in data från 324 respondenter. 

286 intervjuades och ytterligare 38 skickade enbart in frågeformulär. Av de 286 som 

intervjuades mottogs även frågeformulär av 211 stycken. Med tanke på bortfallet som 

uppkom tvingades man göra en ny matchning av intervjuade respondenter. Varje ”tvillingpar” 

bestod då av en person med spelproblem och en kontrollperson av samma kön och ålder. På 

detta sätt skapades 100 ”kompletta” par (där varje individ var intervjuad och hade skickat in 

frågeformulär), 36 ”semikompletta” par (enbart intervju), samt 15 par med endast 

frågeformulär. Allt som allt användes således data från 302 personer. Av dessa hade 151 

personer någon gång haft en spelproblematik enligt SOGS (mätinstrument för spel). 

Medelåldern för deltagarna i studien är cirka 30 år och könsfördelningen 77 % män och 23 % 

kvinnor. Av gruppen spelberoende var 8,6 % födda utomlands, jämfört med kontrollgruppen 

på 12,6 % födda utomlands. Dock nämns inget huruvida det ingår individer som är födda i 

Sverige med föräldrar födda utomlands. 

   Resultaten visade bland annat att färre i spelproblemgruppen växt upp med sina biologiska 

föräldrar, samt att fler i spelproblemgruppen ansåg att deras uppväxt varit socialt instabil och 

känslomässigt otrygg och osäker. Vidare visade det sig att fler bland dem med spelproblem 

kände att uppväxten dominerades av känslor av ensamhet och utanförskap samtidigt som att 

de inte kände sig förstådda och bekräftade under uppväxten. Vad avser kombinationen 

narkotika och spel uppvisade spelproblemgruppen en större andel som någon gång använt 

narkotika än kontrollgruppen. Resultaten visade även att det var fler bland 

spelproblemgruppen som beskrev att det i någon utsträckning varit viktigt med spel i familjen 

och vänomkretsen under uppväxten. 

2.5 Spel bland assyrier/syrianer 

Under 2005 ägde en studie rum i samarbete med Assyriska Ungdomsförbundet och 

Folkhälsoinstitutet (Aksöz, Cetrez, Karlsson & Yakub, 2005) där syftet bland annat var att 

studera de assyriska ungdomarnas uppfattningar och vanor när det gäller spel. Vidare var 
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syftet att studera spel i relation till kulturella och samhälleliga förändringar för den assyriska 

gruppen. Det empiriska materialet utgjorde 21 assyriska ungdomar, både killar och tjejer 

mellan åldrarna 15-20 år, bosatta i städerna Göteborg, Södertälje och Norrköping. Författarna 

inleder med att konstatera att just kafélivet är utmärkande för den assyriska kulturen, både i 

ursprungsländerna och i Sverige, och att kaféer med tillhörande kortspel har utgjort en central 

plats för möten mellan olika generationer och således för ett socialt liv. 

   Resultaten i studien pekar på att majoriteten av respondenterna har spelandet i sin sociala 

närhet och att alla respondenter spelar på ett eller annat sätt. Majoriteten av dessa spelar även 

om pengar i en eller annan form. Man konstaterar att anledningen till detta är den kulturella 

acceptansen som innebär att spelande alltid har varit ”rumsrent” inom den assyriska kulturen, 

och som under de senaste årtiondena utvecklats till att bli en del av en accepterad social 

gemenskap i hemmet mellan familjemedlemmar samt även mellan vänner och bekanta. Den 

absoluta majoriteten av respondenterna spelar antingen ibland eller alltid vid påsk, jul och 

nyår, och då oftast med vänner men även med andra familjemedlemmar. 

   I föreliggande studie hänvisar man till en uppsats (Hjort, årtal okänd) som varken jag eller 

författarna till studien lyckats finna, men där man ändock lyckats få tag i en kort 

sammanfattning av uppsatsen. I studien har författaren intervjuat tre socialsekretare, varav två 

svenskar och en syrian från Södertälje, med erfarenhet av syrianska missbrukare. Vid 

intervjutillfället var socialsekreterarna handläggare för tio syrianska missbrukare i åldrarna 

20-40 år, och det är utifrån dessa som uppsatsen har sin utgångspunkt. Författaren konstaterar 

bland annat att det dolda missbruket bland syrianer är utbrett och belyser fem orsaker till det 

dolda missbruket: bristande information av behandlingsalternativ, bristande motivation hos 

missbrukaren, skamkänslor, rädsla för myndigheter och straff, samt att familjen försöker lösa 

problemet i fråga på egen hand. Vidare konstateras det att i dessa kretsar anses skamligt att 

söka hjälp samtidigt som det finns en rädsla för vad konsekvenserna kan bli. Hjort (årtal 

okänd) påtalar även att den missbrukandes familj har en framträdande roll, detta då de 

försöker lösa problemet utan hjälp ”utifrån”.  

2.6 Tillfrisknande från missbruk 

Nakken baserar föreliggande resonemang på det internationellt erkända tolvstegsprogrammet, 

vilket bland annat används vid behandling av narkotika- och spelmissbruk. Nakken (1999)  

menar att vägen till tillfrisknande från ett missbruk går genom en Jag-förnyelse. För att kunna 

tillfriskna måste ett nytt engagemang i Jaget komma till stånd. Alltså behöver Jaget bli viktigt 
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igen. Nakken förklarar tillfrisknandet i en process som innebär att bli Jag-centrerad; att ha en 

omtanke om Jaget och börja skapa en ny Jag-relation. För att kunna ge Jaget näring och stöd 

krävs det ärlighet från personens sida, vilket missbrukare oftast är oförmögna till. Genom 

ärlighet kan en bestående relation mellan Jaget och andra inledas och vidareutvecklas, detta 

då ärlighet skapar tillit, vilket i sin tur skapar trygghet, och som tillfrisknandet är beroende av. 

Genom att vara ärlig och erkänna att man har ett missbruk, kan personen börja få en relation 

till sitt Jag och till andra människor. 

   Vidare menar Nakken (1999) att så snart missbrukaren gått igenom stegen att erkänna och 

verkligen acceptera sin sjukdom, är personen redo att börja etablera relationer utanför sig 

själv. När en trygg relation till det egna Jaget har inletts är individen mogen att söka sig utåt 

och få hjälp. Det kan antingen vara i form av familjen, vänner, en Högre Makt eller en 

gemenskap.  

   Efter en tid, då individen fått ökad inre styrka, kan han/hon påbörja den inventering som är 

nödvändig för att kunna bibehålla de nyupprättade relationerna samt för att vinna tillbaka de 

relationer som gick förlorade på grund av missbruket. Som en del av denna inventering är att 

tala om den destruktiva tid som var för individen själv och familjen. På detta sätt börjar den 

tillfrisknande missbrukaren att respektera makten i sitt missbruk och hos den Missbrukare 

som lever inom honom/henne. Genom att fortlöpande tala om sin historia, skaffar sig 

individen med missbruk respekt för missbruket och en medvetenhet om risken till att återfalla 

(Nakken, 1999). 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Här följer en kort sammanfattning av redovisad tidigare forskning.  

   Faktorer som kan främja uppkomsten av drogmissbruk eller bidra till att ett sådant 

upprätthålls är ens personlighet. Otrygghet, brist på kärlek från anhöriga och dåliga förebilder 

ökar sannolikheten för en störd personlighetsutveckling. Att ha varit med om krisupplevelser 

under uppväxtåren och i vuxen ålder är en annan faktor som lyfts fram som kan främja 

uppkomsten av drogmissbruk. Andra faktorer som kan spela roll är att man varit utsatt för 

kränkning men även erfarenheter av känslor av övergivenhet. Det har konstaterats att det är 

bland de socialt och ekonomiskt mest utsatta invandrarna som ett oproportionerligt stort antal 

av problematiska konsumenter av illegala droger rekryteras från.  

   Kännetecknande för personer med spelproblem är en socialt instabil uppväxt som inte varit 

känslomässigt trygg och säker. Vidare är det vanligare med spelproblem bland de som kände 
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att uppväxten dominerades av känslor av ensamhet och utanförskap. Bland personer med 

spelproblem visar det sig att de har en ökad tendens till att ha brukat narkotika någon gång 

jämfört med de som inte har spelproblem. 

   Bland den assyriska folkgruppen är det vanligt att man spelar kort. Under påsk, jul och nyår 

är det brukligt att spela kort om pengar tillsammans med familjen och vänner. Bland syrianer 

är det vanligt med ett dolt missbruk. Man försöker allt som oftast lösa problemet inom 

familjen, men även att det ses som skamligt att söka hjälp ”utifrån”. 

   För att kunna tillfriskna från ett missbruk krävs det att individen med ett missbruk skapar en 

Jag-förnyelse. Främst fordras det att individen uppvisar ärlighet om sitt missbruk. När 

missbrukaren därefter känner sig mogen att söka hjälp utifrån, finns bland alternativen 

familjen, vänner, en Högre Makt eller en gemenskap.  

3. Teoretiska perspektiv 

I kommande avsnitt redogörs för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Dessa kommer, 

tillsammans med avsnitten tidigare forskning samt resultat, att utgöra grunden för analysen. 

Teorier som använts är avvikande beteende, stämplingsteorin samt Goldbergs 

avvikarkarriärmodell. Dessa sätter sin prägel på vad som ses som normalt och icke normalt i 

ett samhälle, hur en individ stigmatiseras, samt hur detta påverkar individen.  

3.1 Avvikande beteende 

Alla sociala grupper bestämmer i viss utsträckning inom sig regler som de, vid vissa tillfällen 

och omständigheter, försöker leva i enlighet med. Dessa sociala regler fastställer situationer 

och handlingsformer som passar för just dessa. Reglerna specificerar således somliga 

handlingar som ”rätta” och förbjuder andra som ”felaktiga” eller icke önskvärda. Då en regel 

etablerats kan den som anses ha brutit mot den betraktas som en speciell sorts person. 

Personen ses som utanförstående. Dock, personen ifråga som betecknas som utanförstående 

ser kanske saken ur ett annat perspektiv. Han/hon accepterar möjligen inte den regel efter 

vilken personen i fråga döms och ser eventuellt inte de som dömer honom/henne som 

kompetenta eller legitimt berättigade att göra det. Därav uppstår en andra betydelse: 

regelbrytaren ser istället sina ”domare” som utanförstående (Becker, 2006).  

   Becker framhåller att det avvikande personer har gemensamt är att de har blivit betecknade 

som just utanförstående. Vad som därefter avgör huruvida en handling är avvikande eller inte, 

beror på just andras reaktion (Becker, 2006). Det handlar om processer som inte primärt är 

relaterade till handlingen i sig och som utövar ett stort inflytande på det faktum att en person 
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stämplas som avvikare eller ej. Avgörande faktorer som bestämmer om etiketten avvikande 

tillämpas eller ej kan vara en persons klädsel, sätt att prata eller etniska bakgrund (Giddens, 

2003). På samma sätt kan ses för individen med ett missbruk. Han/hon sticker ut från 

mängden som inte missbrukar. 

    Giddens menar att det som gör att vi tillämpar vissa regler och inte andra, har att göra med 

politisk och ekonomisk makt. Vidare menar Giddens att i stort sett definieras olika avvikelser 

av de välbärgade för de fattiga, av män för kvinnor, av äldre för yngre personer, samt av 

majoriteten för etniska minoriteter (Giddens, 2003). 

3.2 Stämplingsteorin 

Ett viktigt led i att söka svaret på frågan om avvikarkarriärens uppkomst får vi med hjälp av 

termen stämpling, som innebär att sätta etikett på en människa eller en grupp av människor. 

Grekerna, vilka skapade termen stämpling, använde benämningen för att beteckna kroppsliga 

tecken avsedda att påvisa något ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status. Dessa 

tecken skars eller brändes in i kroppen för att påvisa att personen var slav, brottsling eller 

förrädare. Alltså en utstött person som man måste undvika, speciellt på offentliga platser. 

Stämpling ses i dagsläget som en långvarig process bestående av mängder av reaktioner från 

signifikanta andra som sammantaget har effekten att individen omdefinierar sin självbild så 

att den blir mer negativ än vad den tidigare varit (Goffman, 1972). 

   En stämpling uppkommer således inte av enstaka traumatiska upplevelser, utan som ett 

resultat av en långvarig process (Goldberg, 1990). Enligt stämplingsteorin ses avvikelse inte 

som egenskaper hos individer eller grupper, utan mer som ett samspel mellan avvikare och 

icke-avvikare. Giddens menar att ett stigma är varje egenskap eller drag som skiljer ut en 

individ eller grupp från majoriteten och att det resulterar i att individen eller gruppen betraktas 

med misstänksamhet eller fientlighet. I vanliga fall väcker de flesta sjukdomar känslor av 

sympati bland dem som är friska, men då en sjukdom ses som ovanligt smittosam eller som 

ett tecken på skam, kommer majoriteten, alltså de ”friska”, att ta avstånd från den som 

drabbats. För att kunna förstå avvikelsens natur måste man ta reda på varför en viss människa 

ges en avvikande stämpel (Giddens, 2003).  

   Goffman menar att när en främling befinner sig i vår närvaro kan det framgå att hon besitter 

någon egenskap som utskiljer henne från övriga personer som tillhör den kategori där hon 

inplaceras: att hon har en mindre önskvärd egenskap. I det ögonblicket reduceras hon i vårt 

medvetande från en fullständig och vanlig människa till en utstött människa. Hon stämplas in 
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i ett stigma. När effekten av stigmat är omfattande kallas det även för oförmåga, oduglighet 

och funktionshinder. I detta läge kan det gå så långt att vederbörande isolerar sig från 

regelbunden kontakt med de som ses som ”normala”. Detta yttrar sig i form av att personen 

ofta blir misstänksam, deprimerad, ängslig och förvirrad. Personen ifråga söker sig här till de 

som har samma stigma som denne själv eftersom de vet hur det är att ha just detta speciella 

stigma. Här kan hon få moraliskt stöd och känna sig som hemma och likaså bli godtagen som 

en person som vilken annan ”normal” människa som helst (Goffman, 1972). 

3.3 Goldbergs avvikarkarriärmodell 

Goldberg (2005) presenterar i sin bok ”Samhället i narkotikan” sin avvikarkarriärmodell, 

vilken grundar sig på sina deltagande observationer av problematiska konsumenter av 

narkotika i Stockholm. I modellen ingår fyra stadier som här kommer att presenteras i en 

kortfattad version. 

   Det första stadiet kallas föräldrarnas stämpling. Goldberg menar, till skillnad från andra 

stämplingsteoretiker, att människan föds utan självbild. Alltså, vid födseln kan inte spädbarnet 

skilja sin egen kropp från omgivningen och än mer att hon inte är medveten om att hon har 

händer och fötter. Goldberg frågar sig hur hon då skulle kunna förstå något så komplext som 

vad för slags människa hon är. Vidare framhåller Goldberg att medans alla människor börjar 

sina liv med primär avvikelse, är det bara några som får stämplingsreaktioner från signifikanta 

andra. Goldberg menar här att de flesta barn lär sig att man är bra, trots att just det som man 

håller på med för ögonblicket kanske definieras som oacceptabelt. Andra, däremot, får 

budskapet, efter tillräckligt många olämpliga reaktioner, att det inte bara är deras nuvarande 

aktivitet det är fel på, utan även att de är dåliga människor (Goldberg, 2005).  

   Med samhällelig stämpling, vilket är det andra stadiet i modellen, avses att när barnet blivit 

lite äldre och tar sina första steg ut i samhället möts hon först i form av grannar på gården, 

därefter genom barnomsorgen, grundskolan osv. Med tiden ökas antalet signifikanta andra 

som ger respons på barnets beteende och hjälper detta i sin tur att lära sig normerna som gäller 

i den kultur barnet lever i. Goldberg (2005) menar att ju äldre barnet blir och därmed skaffar 

sig fler erfarenheter, desto mer blir beteendet socialt styrt. Således är det mest betydelsefulla 

för barnet omgivningens reaktioner och vad den uttrycker. I sina kontakter med samhället 

kommer däribland en del barn att lära sig att de är bra men att vissa beteenden är dåliga, 

medans andra får respons som tyder på att det är de själva som inte duger. Goldberg 

framhåller dock att det inte bara är slumpen som avgör vilka barn som kommer att utsättas för 
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stämplingsreaktioner i sina tidiga kontakter med samhället. ”En individ med en negativ 

självbild tenderar att handla på ett sådant sätt så att hon provocerar andra att bekräfta den 

negativa självuppfattningen hellre än att orsaka inkongruens genom att agera så att andra ger 

responser som leder till en mer positiv självbild” (Goldberg, 2005:101). Alltså, för en 

människa som redan har en negativ självbild brukar negativa reaktioner från omgivningen inte 

bli något annat än en bekräftelse på det hon redan fått höra sedan tidigare. Vidare menar 

Goldberg att ju oftare barnet får sin inledande negativa självbild bekräftad, desto starkare 

etablerad blir den (Goldberg, 2005).  

   Det tredje stadiet benämner Goldberg sekundär avvikelse. Detta stadium nås när barnet 

mognat tillräckligt för att ha en rimlig förståelse av samhälleliga normer, och hennes självbild 

alltmer etablerats. Avvikelsen i det här fallet grundas på en väletablerad negativ självbild där 

individen har en relativt klar uppfattning om vad som är rätt och fel, och hennes beteende 

styrs således till stor del av den negativa självbilden. Vid stadiet då individen accepterat att 

hon är dålig, fungerar inte den sociala kontrollen och hon ”vet” att hon är annorlunda och 

utanför. Försök till att få personen accepterad i den sociala gemenskapen misslyckas, detta då 

denne sedan tidigare i sin barndom inte erfarit att hon skulle kunna bli accepterad. Med 

stämplingsreaktionerna i bagaget har personen utvecklat en mycket starkt negativ självbild. 

För att fly undan tar han/hon hjälp av droger, dock märker personen relativt snart att det inte 

går att fly undan det man bär inom sig (Goldberg, 2005). 

   Det sista och fjärde stadiet i modellen kallas avvikelsespiralen. I detta stadium har individen 

uppnått en allt mer starkare stämpling och handlandet är sekundärt avvikande på flera olika 

sätt, genom till exempel narkotikabruk, stölder, langning, arbetslöshet och bristfällig hygien. 

Härmed utsätts den avvikande för negativa reaktioner från många olika håll i samhället. 

Individen har nu kommit in i en ond spiral som drar denne nedåt. Det som händer är att 

individen devalverar självbilden allt mer, vilket leder till mer sekundär avvikelse, fler 

misslyckanden, ytterligare stämpling, en ny devalvering av självbilden, att man uppvisar ett 

än värre normstridigt beteende osv. (Goldberg, 2005). 

4. Metodologiska tillvägagångssätt 

4.1 Metod 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur man hamnar i ett missbruk, tiden 

under missbruk, samt hur man därefter tar sig ur missbruket, med fokus på fem 

assyriska/syrianska män. Vidare är syftet att belysa samma målgrupps erfarenheter av eget 



19 

 

missbruk. Med anledning av detta har den kvalitativa metoden använts vid genomförandet av 

studien. Skälet till detta är att metoden har sin styrka i att den kan undersöka totalsituationen i 

ett individperspektiv. På så sätt möjliggör den en ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang. Vidare skapar den närkontakt man får med respondenten en bättre uppfattning 

av den enskildes livssituation. En annan anledning till valet av den kvalitativa metoden är att 

den präglas av flexibilitet. Exempel på detta är att jag använt mig av en semistrukturerad 

intervjuguide (se bilaga 1) vid samtalen med respondenterna. Jag har utifrån respondenternas 

svar kunnat gå in mer djupgående i en viss fråga som jag funnit intressant för studiens 

resultat, och har således inte behövt följa intervjuguiden till punkt och pricka (Holme & 

Solvang, 1997).  

   Både den kvalitativa och kvantitativa metoden används för att ge en bättre förståelse av 

samhället vi lever i och därtill hur enskilda individer, grupper och institutioner påverkar 

varandra. Dock är en av de största och väsentligaste skillnaderna dem emellan att man med 

den kvantitativa metoden omvandlar informationen som erhålls till siffror och mängder, som i 

sin tur omvandlas till statistiska analyser. Inom den kvalitativa metoden är det alltså tvärtom. 

Här står forskarens uppfattning eller tolkning av informationen i förgrunden. Detta var en av 

anledningarna till att jag valde just den kvalitativa metoden. Ett annat skäl till att jag inte 

använde mig av den kvantitativa metoden var helt enkelt att målet med studien inte är att 

skapa generaliserad information om, eller analys av hela populationen före detta 

missbrukande assyrier/syrianer, utan istället få en ökad förståelse för just dessa fem individer 

som intervjuats (Holme & Solvang, 1997). 

4.2 Urval 

Då studien har som syfte att belysa assyrier/syrianer, gjordes urvalet till studien med hjälp av 

ett informationsblad (se bilaga 2) som lades upp på ett flertal assyriska/syrianska hemsidor, 

vilka dagligen har hundratals besökare. Med anledning av att studiens tema kunde uppfattas 

som känsligt och inte locka tillräckligt många respondenter inom studiens begränsade tid, 

skickades informationsbladet ut cirka en månad innan påbörjandet av studien. Vidare postades 

informationsbladet till ett tiotalet assyriska föreningar för att uppmärksamma dess 

medlemmar om studien och på den vägen få personer, både män och kvinnor, att ställa upp på 

en intervju.   

   Antalet som visade intresse för att medverka utgjorde en siffra på åtta män, där flertalet 

hade tillkommit med hjälp av vänner och anhöriga utifrån som tipsat dessa om studien. Vid 
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kontakt med dessa åtta, där all kommunikation till större delen hölls på det svenska språket 

över telefon samt e-mail, meddelades det aktuella syftet med studien, som här hade reviderats, 

samt att deras medverkan i studien skulle behandlas anonymt och helt i enlighet med 

forskningsetiska principer. Vid tidpunkten för bokning av intervjuer mötte jag dock 

svårigheter att nå tre av de åtta tänkta respondenter, trots att jag försökte nå de ett flertal 

gånger under olika perioder, vilket till slut resulterade i att det totala antalet respondenter 

utgjorde fem män.  

   För att få en bättre spridning på urvalet skulle det ha varit fördelaktigt om även kvinnor 

ingick i studien. Dessvärre fick jag inte fatt på någon. Åldrarna på urvalet sträcker sig kring 

20 till 60 år och intervjuerna ägde rum våren 2009.  

   En av respondenterna är född i Sverige och resterande fyra är antingen födda i Turkiet, 

Syrien eller i Libanon. Alla uppfyller kriteriet av att ha varit före detta narkotika- och/eller 

spelmissbrukare. En har studerat på högre nivå och två andra en kortare utbildning. Övriga två 

har ingen utbildning utöver grundskolenivå. 

4.3 Etiska aspekter 

I följande delavsnitt presenteras de etiska överväganden som gjorts under studiens gång. I och 

med att studiens tema kan upplevas som känsligt, har det av den anledningen varit särskilt 

betydelsefullt att ha utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. I 

principerna ingår fyra huvudkrav som forskare inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning bör följa. De fyra kraven, som här nedan skall presenteras, är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet. 

      För att uppfylla informationskravet har respondenterna delgetts det aktuella syftet med 

studien och likaså fått information om deras roll i studien (se bilaga 2). Jag har presenterat 

vem jag är och vilken skola jag tillhör, och likaså lämnat kontaktuppgifter de kan nå mig på. 

För att motivera till ett deltagande har jag presenterat de tänkbara vinster studien kan tänkas 

ge. Alla uppgifter som på något sätt kan tänkas länka till respondenterna har behandlats 

aktsamt. Detta gäller däribland namn, telefon, e-mail samt namn på hemstaden. 

Respondenterna har mottagit information om att allt material från intervjuerna, nedskrivet 

som inspelat, kommer att raderas efter uppsatsens avslut.  

   Samtyckeskravet har fullföljts genom att jag aldrig tvingat eller försökt övertalat någon till 

att medverka. Alla som medverkat i studien har varit över arton år och jag har funnit att alla 

kunnat tillgodogöra sig given information.  
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   Konfidentialitetskravet har möjliggjorts då fingerade namn använts men även att namn på 

orter och städer namngetts annorlunda. All personlig information om deltagarna, eller som på 

något sätt har kunnat röja deras identitet, har enbart förvarats i min personliga dator och har 

inte varit tillgänglig för någon annan.  

   För att uppfylla nyttjandekravet kommer inte den information som insamlats om deltagarna 

att användas i annat syfte än vad som överenskommits med deltagarna. Då ett antal assyriska/ 

syrianska föreningar sett informationsbladet jag publicerat på ett antal hemsidor inför 

uppsatsen, har dessa frågat om jag har möjlighet till att komma och berätta om resultatet av 

studien. Jag har vid intervjuerna med respondenterna frågat om detta går för sig, och de har 

ställt sig positiva till det. 

    

   Vetenskapsrådet (2002) har utöver ovanstående principer även rekommendationer som inte 

anses ha samma tyngd, men som ändå är önskvärda. En av dessa rekommendationer innebär 

att respondenterna skall ges tillfälle att ta del av etiskt känsliga avsnitt och kontroversiella 

tolkningar i studien innan publicering. Respondenterna har således fått uppsatsen skickad till 

sig innan publicering, och därtill har de mottagit information om att de har möjlighet till att 

påpeka över uppgifter som de anser inte stämmer överens utifrån det som sades under 

intervjuerna. Vid senare kontakt med respondenterna har samtliga låtit meddela att de inte har 

något att anmärka över. En andra rekommendation är att respondenterna skall förfrågas om de 

är intresserade av att få veta var studien kommer att publiceras, samt få ett exemplar av den 

slutgiltiga studien. I samtal med respondenterna har jag låtit meddela var studien kommer att 

publiceras, och likaså att jag har som avsikt att skicka ett exemplar av den slutgiltiga studien. 

4.4 Förförståelse 

Våra värderingar präglas av våra erfarenheter som formats av den miljö vi lever i (Holme & 

Solvang, 1997). Vid genomgång av materialet som framkommit under intervjuerna är det 

viktigt att förstå personen bakom texten. Forskaren måste sätta sin personliga kontext åt sidan 

och gå in i respondentens livsperspektiv för att på så vis kunna sätta sig in i deras situation. 

Detta trycker även den hermeneutiska ansatsen väldigt på. Vid studien är det därför viktigt att 

förförståelsen känns till, reflekteras över, och likaså att forskaren kan ”lägga band” på den 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Att helt frigöra sig sin förförståelse är omöjligt, 

varför det då i detta avseende lämpar sig att nyttja den i studien. Detta främst för att 

författaren av studien själv har en bakgrund som assyrier/syrian, men dels också för att jag 

läser ett program som fokuserar på missbruk, varefter min kunskap därifrån kan tillämpas i 
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studien. Fördelen med att just tillhöra den grupp som studerats i detta arbete är att det har varit 

relativt lätt att få respondenternas förtroende, vilket har varit givande för att uppnå 

uttömmande djupa och givande intervjuer. Innan jag genomförde intervjuerna skrev jag ner 

min förförståelse vad avser fenomenet som skulle undersökas. Detta för att inte färgas av min 

förförståelse under intervjuerna.  

   Min förförståelse vad gäller assyrier/syrianer och missbruk är att jag vet att temat missbruk, 

generellt sett, är tabubelagt. Man önskar inte att andra skall få reda på att någon 

familjemedlem brukar narkotika eller är beroende av spel, då det ses som något skamligt och 

många gånger stigmatiserande. Anledningen till detta kan tänkas ligga bakom i att missbruk i 

hemlandet inte var så utbrett som det är i länderna assyrierna/syrianerna utvandrat till. Att 

spelmissbruk är den enskilt mest utbredda formen av missbruk bland assyrier/syrianer är en 

vanlig uppfattning. I de assyriska/syrianska föreningarna förekommer kortspel i varierande 

grad, och då uteslutande bland männen. Under högtider såsom påsk, jul och nyår spelar 

många familjer kort om pengar, och där även de små barnen många gånger får vara med i ett 

hörn. 

4.5 Val av ansats 

För att kunna besvara syftet med studien har den hermeneutiska ansatsen använts. 

Hermeneutik betyder kortfattat tolkningslära eller förståelselära. Ansatsen lämpar sig väl för 

studier där syftet är att studera, tolka och försöka förstå ett fenomen (Patel & Davidson, 

2003). Då studien dels handlar om att inhämta en djupare förståelse genom tolkning, passar 

således ansatsen väl i denna typ av studie. I jämförelse med andra ansatser innefattar 

hermeneutiken att vi aldrig kan komma ifrån vår förförståelse eftersom våra erfarenheter 

genom livet alltid finns inom oss. Men istället för att se detta som något negativt, menar 

istället hermeneutikerna att vi skall ta tillvara på denna förförståelse och använda sig av den 

under processens gång, dock att man som forskare är medveten om sin förförståelse så att 

texten kan presentera sig själv och därmed hävda sin egen mening, snarare än att forskarens 

egna förförståelse enbart bekräftas eller uttrycks i de tolkningar som skapas (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström, 2008).  

   En annan viktig del av resonemanget är den hermeneutiska cirkeln. Denna syftar på att 

förklaringen växer fram i en rörelse av helhet och del, subjekt och objekt, och forskarens 

förförståelse. Detta utgör en helhet i form av materialet från intervjuerna, tolkningen, 

förståelsen och den nya tolkningen som bör växa, utvecklas och nyanseras till det som skall 
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bli resultatet. Under forskningsprocessens gång har jag pendlat mellan de olika delarna för att 

kunna skåda det genuint mänskliga som träder fram. Den hermeneutiska cirkeln syftar alltså 

till att förklaringen växer fram i en rörelse där man går igenom data flera gånger, för att på så 

vis kunna urskilja något nytt och likaså att det övergår till en förförståelse i kommande 

tolkningsansatser (Patel & Davidson, (2003).  

   Inom hermeneutiken framträder även språket som en central gestaltning i och med att det 

skapar den existentiella värld inom vilken vi kan tolka och förstå, och därmed få bekräftandet 

från personens särskilda syn på saker och ting (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). I min 

studie har jag tagit tillvara på detta då jag uppmärksammat respondenternas svar i form av 

yttringar som visat sig antingen i språket eller i handlingarna, och där jag försökt tolka och 

förstå innebörden av intentionen som hänger samman med de yttre handlingarna (Patel & 

Davidson, (2003). 

4.6 Tillvägagångssätt 

Innan påbörjandet av intervjuerna skrev jag ner min förförståelse för fenomenet som skulle 

undersökas, för att på så vis undvika att påverkas av min förförståelse under intervjuerna. Jag 

har under intervjuerna försökt att inte lägga någon större tonvikt på min förförståelse, utan har 

istället gått in med en öppenhet och lyhördhet inför vad respondenterna har haft att säga.  

   Intervjuguiden som jag använde mig av under intervjuerna är av karaktären 

semistrukturerad, vilket innebär att man använder sig av öppna men inom vissa ramar 

bestämda intervjuteman för att på så vis ha möjlighet till att gå in mer djupgående i en fråga 

som ses som väsentlig, men även för att kunna ställa andra frågor som ses som intressanta för 

studien. Intervjuguiden är indelad i tidsperioderna före, under och efter missbruket. I guiden 

var frågorna sorterade utifrån ett antal teman som jag sökt behandla under intervjun. Temana 

som berörts har varit kortare bakgrund om respondenten, respondentens uppväxt, skoltiden, 

missbrukskarriären, förändringsprocessen, sociala relationer under förändringsprocessen, samt 

nuvarande sociala relationer. Mitt mål har varit att försöka fånga och förstå respondenternas 

beskrivningar av det som varit, samt på vilket sätt dessa erfarenheter haft betydelse för den 

fortsatta livshistorien.  

   Fyra intervjuer ägde rum i det fysiska rummet och en via e-mail. Vid de tre av intervjuerna 

som ägde rum i det fysiska rummet spelades intervjuerna in på band. Anledningen till att 

intervjuerna spelades in var för att jag som intervjuare bättre skulle koncentrera mig på ämnet 

och dynamiken i intervjun, men även för att få en ökad tillförlitlighet i materialet (Kvale, 
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1997). För den fjärde respondenten som inte önskade att intervjun skulle spelas in ledde det 

till att jag många gånger fick sammanfatta det jag fann kunde vara till mest användning. 

Risken finns att jag utelämnat viktigt material som jag under intervjun inte uppfattade som 

betydande för studien.  

   Den femte respondenten önskade endast ställa upp på intervju genom att besvara frågorna 

via e-mail. Följderna av detta blev att vissa svar blev mindre nyanserade än vid en intervju där 

man träffas, samt att möjligheten till att ställa följd- och kontrollfrågor begränsas. I detta fall 

skickades ett antal kompletterande frågor, dock utan att jag mottog något svar.  

   De fyra intervjuer som skedde i det fysiska rummet ägde alla rum i en lugn miljö och i en 

avslappnad samtalston. Under intervjuerna har jag varit ensam med respondenterna och vi har 

haft god tid på oss. Jag uppfattade att respondenterna visade ett genuint intresse för studien 

samt att de ansträngde sig för att berätta så som det var från deras perspektiv. Intervjuerna 

skedde på det språk respondenterna kände sig bekvämast med. Alla intervjuer, inklusive den 

som ägde rum via e-mail, skedde på det svenska språket eftersom respondenterna kände att 

det var på detta språk de bäst kunde uttrycka och samtidigt utveckla sina svar på.  

   Intervjuerna höll på från 1,5 timmar till som högst 3 timmar. Efter var och en av de fem 

intervjuerna transkriberades de därefter i dator. Vid analysen av materialet från intervjuerna, 

tolkningen, förförståelsen och den nya tolkningen har jag, enligt den hermeneutiska ansatsen, 

kodat materialet i kategorier utifrån intervjuguiden, vilken är uppdelad i temana vägen in i 

missbruk, tiden under missbruk, samt vägen ut ur missbruk. Slutligen har materialet 

utvecklats till det som kommit att bli resultatet.   

5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras de fem respondenternas livshistorier. Dessa beskrivs utifrån en 

kronologisk följd, med början på vägen in i missbruk, tiden under missbruk, samt vägen ut ur 

missbruk. Var och en av kategorierna är uppdelad i underrubriker. Vägen in i missbruk är 

uppdelad i uppväxten och skolan, tiden under missbruk är uppdelad i introduktionen och 

vanemässigt missbruk, och slutligen vägen ut ur missbruk, vilken är uppdelad i vändpunkten. 

Vidare är varje underrubrik sammanfattad i slutet. Avsnittet innehåller även inslag av citat 

från respondenterna som hämtats direkt från intervjuerna. Vid tydliga stavfel har dessa rättats 

till, dock har originaltexten bibehållits i den mån det varit möjligt.  

   Vid siffror har det exakta siffertalet inte namngetts, utan har istället föregåtts av orden drygt 

eller cirka, för att på så vis försvåra identifiering av respondenterna. Likaså vad gäller namn 



25 

 

på orter och städer har dessa namngetts annorlunda. Namnen på respondenterna är alla utbytta 

till fingerade namn. 

5.1 Vägen in i missbruk 

Uppväxten 

Ninib växte upp på 60-talet i en mindre stad utanför Sverige med mor, far och ett flertalet 

syskon. Hans uppväxt var kantad av ett hårt socialt klimat där han tidigt fick lära sig 

innebörden av arbete. Under sin barndom förlorade Ninib sin far, vilken var den som 

försörjde familjen. Mor var hemmafru och tog hand om barnen och hemmet. Ninib menar att 

när fadern fortfarande var vid liv hade familjen det dåligt ställt ekonomiskt. Värre blev det då 

fadern gick bort: ”i början var det lite, när pappa dog var det katastrof”.  

   Uppfostran i familjen beskriver Ninib som svår där han kände att föräldrarna inte hade tid 

för honom. Med en frånvarande far som i princip hela året befann sig i en annan stad för att 

tjäna ihop till familjens försörjning, tog istället Ninibs storebror över pappas roll. Många 

gånger inkluderade storebrors uppfostran slag gentemot syskonen. För att göra Ninib och sina 

yngre syskon starka, ”tränade” en av bröderna dem. Ninib berättar om en händelse i 

födelsestaden som satt sina spår:  

Jag kommer ihåg en gång; min bror vill härma Hitler. Han säger: ni går upp på taket, på huset. När jag 

säger att ni skall gå framåt, då skall ni inte stanna. Jag och mina två andra bröder, vi fick bara gå, vi fick 

inte stanna. Tapp tapp tapp tapp. Vi ramlade från taket, vi blev krossade. Vi var som soldater.  

 

Ninib förklarar den hårda uppväxten, vilken även involverade slag från fadern, som att han 

måste vara stark nog, psykiskt sett, till att skydda sina yngre syskon. Vidare menar Ninib: ”det 

har påverkat mig till att jag ska bli krigare. Jag tror att jag ska gå och kriga snart”. Ninib 

minns särskilt en händelse när han var cirka 10 år och fortfarande bodde i födelsestaden. En 

äldre man försökte ta av byxorna på Ninib, vilket ledde till att Ninib högg mannen ett flertal 

gånger med kniv. En annan gång högg Ninib en person i ryggen med en stor kniv, vilket ledde 

till att han hamnade i fängelse ett antal dagar och där fick utstå misshandel från personalen.  

   I staden Ninib växte upp i var det sällan någon brukade narkotika, ej heller gjorde någon i 

hans närmaste omkrets det. Dock var det vanligt förekommande att man i staden spelade kort 

om pengar ute på caféer. Höjdpunkten under påsk och jul var att hela familjen samlades och 

spelade kort om pengar, stora som små familjemedlemmar. 

 

   Ninos växte upp på 50-talet i en medelklassfamilj med mor, far och ett flertalet syskon. 

Ninos beskriver sin barndom i den mindre staden utanför Sverige som: ”kulmen i mitt liv”; en 
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mycket fin barndom, tills sin far gick bort då Ninos närmade sig tonåren. Ninos berättar: ”det 

var en svår period i vårt liv. Jag var tvungen att åka och arbeta och försöka försörja familjen”. 

För att försörja familjen var Ninos tvungen att lämna den lilla födelsestaden och bege sig mot 

storstaden, där hans bror fanns sedan tidigare. I storstaden trivdes Ninos inte alls. Med långa 

arbetspass på drygt tolv timmar om dagen, beskriver Ninos det som: ”att man blir borttagen”.  

   Ninos menar att han i födelsestaden spelade kort i caféer, dock inte om pengar, utan istället 

om andra mindre vinster. 

 

   Aday växte upp i en medelstor stad i Sverige på 80-talet. Sin uppfostran i hemmet beskriver 

Aday som slapp: ”det är för mycket kärlek hemma, för bortskämda. Dem var för snälla tycker 

jag. Dem borde vara mycket hårdare, helt seriöst, redan när man var liten”. Vidare frågar 

Aday sig om han verkligen växt upp med sina föräldrar: ”bra fråga, känns som jag har växt 

upp av Tv”. Aday menar att hans mor var allt för överbeskyddande i sin barndom och inte 

ville släppa taget om syskonen.  

   Under sin uppväxt kände Aday att hans föräldrar ”kvävde” honom med arbete i familjens 

restaurang, vilket ledde till att han missade en stor del av sin uppväxt och sina vänner att 

umgås med. Ekonomiskt sätt menar Aday att de levde mindre bra, detta till grund av att 

familjen satsade bort stora pengar: ”vi blir snart fattigare och fattigare. Dem spelade på aktier, 

dem får skylla sig själva”.  

 

   Afrem växte upp på 70-talet i en medelstor stad utanför Sverige med mor, far och ett 

flertalet syskon. I sin ungdom var Afrem aktiv i en ungdomsförening och kom där att skapa 

vänner. Afrem beskriver sin uppväxt som: ”kärleksfull”. Med en far som var borta på jobb för 

det mesta, fick mor ta hand om barnen och hemmet. Afrem beskriver föräldrarna som: ”pappa 

var snäll och mamma sträng”. Afrem berättar att då han var busig brukade mor ge honom 

örfilar. Afrem menar att det inte var förrän han var drygt fem år som han då visste att just det 

var hans far: ”när jag var cirka fem år, det var då jag verkligen visste att detta var min pappa. 

Detta då han var borta och jobbade. Han var hemma några få veckor om året”.  

   Afrem återger en händelse i sin ungdom som verkligen skrämde upp honom:  

En dag då jag var cirka 10 år så tog muslimerna fast mig och la en kniv mot strupen och sa att jag skulle 

svära mot min Gud. Om jag inte gjorde det så skulle de döda mig. Jag gjorde det. Mina vänner sprang då 

de såg muslimerna, men jag hamna kvar. Det var grupperingar mellan kristna och muslimer. 

Afrem berättar att under tonåren så gick hans mor, som han höll mycket kär, bort: ”det 

starkaste var när min mamma gick bort. Jag kunde inte hantera och acceptera det”.  

    



27 

 

   Ekonomiskt sätt klarade sig familjen, men kanske lite under medel, som Afrem framhåller. 

Afrem menar att man under nyår spelade kort om små summor pengar i födelsestaden. 

 

   Nemrud växte upp på 70-talet i en liten familj. Under barndomen flyttade Nemrud med 

familjen till Sverige och kom att bosätta sig i en medelstor stad. Barndomen beskriver 

Nemrud som fylld av kärlek från familjen samt att han tillbringade mycket tid med vännerna 

ute på gården där det spelades fotboll. En period som Nemrud minns tydligare än andra var att 

han började tala relativt sent:  

Jag hade ganska svår uppväxt när jag föddes. Jag hade svårt med språket rent allmänt. Jag började tala när 

jag var drygt 10 år gammal. Då började jag säga ordet mamma och pappa. Jag hade väldiga svårigheter 

med språket och det var jobbigt.  

 

    Nemrud berättar att i och med den sena utvecklingen av språket hade han svårt för att kunna 

uttrycka sig och samtala rent allmänt.  

        Under sin uppväxt menar Nemrud att familjen hade det svårt rent ekonomiskt, varför han 

och syskonen hade mindre fickpengar att röra sig med i jämförelse med kompisarna. Under 

påsk och jul var det vanligt att man i Nemruds familj spelade kort om pengar, samt att även 

barnen fick ta plats i ett hörn. 

 

Sammanfattningsvis beskriver samtliga respondenter sin uppväxt som svår. Ninib, Ninos och 

Afrem förlorade tidigt sin ena förälder, vilket många gånger upplevdes som en kris, samtidigt 

som Aday menade att hans föräldrar var frånvarande och inte hade tid för honom, och på 

samma gång var krävande. Gemensamt för Ninib, Ninos och Afrem är att de har många 

syskon, varför de menar att den ena föräldern inte hade tid för dem. Flera menar att de i och 

med den frånvarande föräldern tidigt fått ta ett ansvar för familjen genom att arbeta, och 

försummade på så vis sin uppväxt. Ninib, Aday och Nemrud upplevde familjens ekonomiska 

situation som mindre bra. Vidare för Ninib var att han fick utstå omfattande våld men även att 

han kom i bråk med andra, och Afrem i sin tur mottog örfilar från sin mor, vilken han 

upplevde var sträng. För Afrems del kan tilläggas att han fick en kniv mot strupen och 

tvingades att svära mot sin Gud. Gemensamt för Ninib, Afrem och Nemrud är att de med 

familjen spelade kort om pengar, medans Ninos spelade om andra mindre vinster. 

 

Skolan   

Ninib beskriver tiden i skolan i födelsestaden som ett helvete och önskade inte alls gå dit, men 

blev tvingad av familjen som såg det till hans bästa. Under hela skolgången blev han slagen 

av skolans lärare då han inte gjort sina läxor eller var uppkäftig, som Ninib beskriver det. 
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Ninib berättar: ”jag blev hårt slagen. Jag var blå från fötterna till huvudet. Man blir slagen 

med en piska som är hård, den tar köttet från dig”. Ninibs betyg från skolan var inget vidare 

och han beskriver sitt självförtroende som: ”dödat”. Ninib minns särskilt en händelse som 

inträffade i klassrummet där han, utan avsikt, såg lärarinnas trosor, vilket senare ledde till att 

det skapades ett hämndbegär från Ninibs sida: 

      Då såg hon mig och samlade två lärare och knöt mig och lämnade mig i skolan till nästa dag. Jag fick 

stryk och jag svimmade. Dem hängde mig med band och slog mig framför hela skolan och dem slog mig 

hårt hårt hårt. Jag var drygt 10 år. Jag har lagt det i mitt huvud, jag kommer döda dina barn. Jag har 

förstört hela deras hus när jag blev lite äldre. När jag var drygt 15 år har jag förstört hennes barn totalt. 

 

Ninib berättar att han i födelsestaden umgicks med ett gäng killar vars mål var att förstöra i 

skolan: ”vi var en grupp som tänkte att vi alltid skall bestämma över skolan. Det var vårt mål. 

Vi har inte haft som mål att bli lärare eller duktiga. Äh, skiter i. Det är bara vi som skall 

bestämma över skolan. Vi planera hur vi skall slå de andra”. Ninibs högsta avslutade 

utbildning sträcker sig till drygt sjunde klass. Då slog han till en lärare och kom inte tillbaka 

något mer.  

   Anledningen till att Ninib vid tonåren flyttade till Sverige var för att han någon månad 

tidigare huggit en annan elev och: ”förstört hans öron”. Då elevens far var ett stort namn 

bland invånarna och att Ninib skulle hamna i fängelse en andra gång, valde Ninib således att 

fly till Sverige. Efter ett antal år i Sverige flyttade även Ninibs mor och syskon dit.    

 

   Ninos läste i födelsestaden fram till drygt femte klass. Han trivdes väl i skolan och 

relationerna med lärare och elever beskriver han som: ”mycket goda. Jag var duktig i skolan 

också. Jag var en av de bästa”. 

 

   Aday beskriver tiden i skolan som: ”jag var aldrig uppmärksam på mina lärare. Till slut fick 

jag nog och körde hårt i skolan. Mina lärare skiter i, dem har alltid gjort det”. Det fanns dock 

en tid då Aday utmärkte sig: ”jag fick diplom för bästa elev. Jag kunde när jag ville”. Aday 

förklarar de drastiskt försämrade skolresultaten med att han bland annat träffade på en kompis 

och därefter allt arbete i familjens restaurang: ”jag mötte min kompis som är busig. Han 

förstörde för mig. Kom, vi gör det. Kom, vi gör så. Hade bra betyg ett tag, sen kom tjejer och 

jag jobba samtidigt”. Aday kan inte minnas vilken hans högsta uppnådda klass är, men då han 

talar om sitt självförtroende menar han: ”känner mig feg för att jag inte tar ansvar för familjen 

och gör om hela restaurangen. Känner mig feg för att jag inte går och pluggar på komvux och 

sen går in i högskolan”. 
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   Afrem var vad man skulle kalla exemplarisk i skolan i födelsestaden. Han hade bra relation 

till lärare samt klasskamrater och trivdes bra. Han hade likaså väldigt bra betyg: ”många 

MVG och en del VG”. Tack vare att Afrem var skötsam fick han ett förtroende som klassens 

ansvarig till att sköta diverse praktiska saker. Då Afrem närmade sig tonåren flyttade han till 

Sverige tillsammans med sin far och ena syster. I Sverige läste Afrem en bit in på gymnasiet, 

och längre framöver även på högre nivå. 

 

   Nemrud förklarar tiden i skolan som bra och trivdes således. Dock var inte betygen lika bra: 

”de var förjävliga”. Oftast spenderade Nemrud hela sin fritid ute med vännerna och tog därför 

inte skolan på så stort allvar. En bit in på gymnasiet hoppade Nemrud av skolan med 

anledning av att han kände sig skoltrött. En negativ händelse under tiden i skolan, menar 

Nemrud, var den sena utvecklingen av sitt tal: ”jag hade svårt att uttrycka mig, prata med 

någon. Fråga hur man mår”.   

 

Sammanfattningsvis upplevde Ninos och Afrem tiden i skolan som trivsam, samt att de även 

hade bra betyg. För Ninos, Aday och Nemrud var det tvärtom. De trivdes inte alls och kom att 

hoppa av skolan relativt tidigt. Gemensamt för alla tre är att de umgicks med kamrater som 

utgjorde ett dåligt inflytande. Ninib menar att han blev kraftigt slagen i skolan, och Nemrud i 

sin tur menar att det var svårt att ha utvecklat sin språkförmåga så pass sent som han gjorde.  

5.2 Tiden under missbruk 

Introduktionen 

Ninib började bruka narkotika första gången vid drygt 25 års ålder. Ninib berättar att han såg 

en arbetskamrat som tog amfetamin och: ”att han blir så jävla supermario när han jobbar”. 

Arbetskamraten framhöll att när man tar kokain: ”så blir man som superman och de som tar 

kokain kan döda vem som helst utan att man blir rädd”. Ninib menar att i och med sin stora 

nyfikenhet till saker och ting önskade han prova på kokainet för att se hur det kändes. Han 

och arbetskamraten: ”satt och tog det på skoj, och så tog jag en lina kokain” (sträng med 

pulvret).  

 

   Ninos flyttade under tonåren till Sverige och började arbeta inom olika restauranger. Vid 

cirka 20 års ålder började Ninos spela kort om pengar. Anledningen till att han började spela 

och i sin tur bruka narkotika, förklarar Ninos med en önskan om snabba pengar: 

      Man var ung, jag var drygt 20 år då jag började med spelandet. Då ville man tjäna pengar. Man vill vinna 

och sedan hamnar man i träsket efter ett tag. Då kommer kriminaliteten in i bilden. Då vill man komma åt 
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kontanter så fort som möjligt. Där börjar kriminaliteten och det ena leder till det andra. Då man satt och 

spelade blev man bjuden på hasch och sedan på kokain, och då sitter man fast i skiten. 

 

    

   Aday menar att anledningen till att han började spela på maskiner vid cirka 20 års ålder var 

för att han kom i kontakt med några killar som påverkade honom negativt: ”drack, gick ut 

varje dag, och jag jobbade och dem gjorde aldrig det. Dem levde på mig som hundar i kanske 

mer än cirka tre år. Vi spelade maskin, drack, var med tjejer. Jag har sjunkit så lågt att jag inte 

kommer ut från den här cirkeln, fattar du”. Aday menar att han började prova på narkotika 

första gången vid drygt 22 års ålder, då med ecstasy. Aday förklarar det som att han var 

nyfiken: ”ville testa, ville veta. Hörde varenda en ville testa”.  

 

   Afrem menar att första gången han kom i kontakt med narkotika var på ett tillfälligt besök i 

Stockholm och ”Plattan”, där han blev erbjuden att köpa droger men tackade nej. Efter att en 

tid passerat var det istället på skolans fritidsgård som Afrem, då cirka 15 år gammal, kom i 

kontakt med den som försåg honom med narkotika första gången:  

Jag var på fritidsgården där det var en som jobbade på fritidsgården som själv höll på med både hasch och 

amfetamin. Jag såg att han höll på med det. Han bjöd hem mig och där kom jag i kontakt med haschet. 

 

Afrem berättar att det bland annat var nyfikenheten som lockade honom till att prova på 

narkotikan, men även farhågan att inte få stanna kvar i Sverige. Ett visst inslag av 

diskriminering förelåg likaså: 

Nyfikenheten. Ovissheten till att få stanna kvar i Sverige då uppehållstillståndet ej var klart. Jag fick 

problem i skolan. Jag fick mycket skuld från skolan fastän jag inte gjort allt som påstods. Jag kände mig 

diskriminerad därför att jag var svartskalle. 

 

Vidare menar Afrem att han inte kunde handskas över sin mors bortgång som påverkade 

honom starkt. Afrem tar likaså upp att familjen för det mesta var isolerad från övriga 

samhället: ”vi var isolerade i familjen. Gick knappt och hälsade på någon. Jag kände mig 

utstött från samhället där jag befann mig i ingenmansland”.  

    

   Nemrud började spela på maskiner vid cirka 15 års ålder. Vid ett besök på en restaurang 

prövade Nemruds kompis lyckan och stoppade drygt 20 kronor i maskinen. Själv menar 

Nemrud att han inte visste hur maskinen fungerade. Nemrud började med att spela för drygt 

10 kronor och förklarar det som en nyfikenhet till att veta hur det kändes. Första veckan vann 

Nemrud cirka 100 kronor. 

 

Sammanfattningsvis visas gemensamt för Ninib, Aday, Afrem och Nemrud att de förklarar 

introduktionen till narkotikan och/eller spelandet bland annat som en nyfikenhet till att prova 
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på. För flera var det även att andra som utgjorde ett dåligt inflytande kom att introducera dem 

för denna värld. Ninos menar att han först började spela kort i hopp om att få tag på snabba 

pengar, för att därefter bli introducerad för narkotika genom sina spelkamrater. I och med 

bortgången av Afrems mor och sorgen därefter, menar Afrem att just det var en stor faktor till 

att prova på narkotika. 

 

Vanemässigt missbruk 

Ninib förklarar det fortsatta bruket av kokain som ett trappsteg: ”så börja det. Lina efter lina, 

lina efter lina. Dag efter dag. I början bjöd folk mig. Jag satt fast på grund av att jag suttit med 

dem så mycket, och dag efter dag och jag ökade”. Ninib menar att han intalade sig själv att 

han kunde sluta när han så önskade, men att han egentligen skrattade åt sig själv. Drogerna 

Ninib använde var främst favoritdrogen kokain, men då pengar saknades tog han till antingen 

spruta, amfetamin, hasch eller ecstasy. Vidare menar Ninib att spelandet alltid har funnits där, 

men att det inte var förrän han började med narkotikan och han då började få in stora summor 

pengar från sin restaurang som spelandet tog fart på allvar. Under sitt missbruk var Ninib 

något av en gängledare som skickade efter torpeder på folk som skapade bekymmer för 

honom eller sin närmaste omkrets. Oftast var Ninib beväpnad med pistol för att kunna 

försvara sig mot andra. Under denna tid hamnade Ninib i fängelse ett flertal gånger.  

   I Sverige spelade Ninib kort om pengar med familjen, kusiner samt vänner under påsk, jul 

och nyår. Ninib menar att det satsades stora summor pengar. Han berättar om en kväll med 

familjen där han förlorade drygt 170 000 kr. För att vinna tillbaka pengar han förlorat var det 

vanligt att Ninib gick ut och spelade kort på cafeterior. En annan kväll förlorade Ninib drygt 

700 000 kr i spel med andra han umgicks med. Dessa personer, menar Ninib, räknas till några 

av Sveriges farligaste brottslingar. Relationen till familj och vänner under sitt drygt 15 år 

långa missbruk förklarar Ninib som: ”det finns inte värre. När jag knarkade fick ingen vara 

hemma. Många gånger slängde jag ut barnen och familjen hemifrån”. 

    

   Ninos förklarar de fortsatta förlusterna som uppkom från spelandet som: ”man ville glömma 

bort att man förlorat och man lugnade ner sig när man tog knark. Man är i en annan värld”. 

Ninos huvuddrog var kokain, men han menar att han även tog till heroin, hasch och 

amfetamin vissa perioder. För att kunna ha råd med sitt spelande, som omfattade flera 

hundratusen kronor, menar Ninos att han genomförde diverse grova kriminella handlingar.  
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Ninos förklarar beroendet av heroin som en jakt på medicin för att bli frisk:  

När man är beroende av heroin, då vill du bara ha drogen. Du vaknar på morgonen, du är som en jägare. 

Du jagar efter att få pengar för att få droger, för att få din dos för att inte bli sjuk. Det är så fruktansvärda 

krämpor när man blir sjuk i heroin. Man kräks, man har diarré. Man räknas som en patient som är 

jättesjuk. Och det finns medicin. Om du tar den blir du frisk, det vet du. Då gör du allt för att komma åt 

den medicinen. 

 

   Aday menar att han ”testade” på narkotika under en period av drygt två år: ”droger, har 

testat många år, drygt två år. Allt möjligt förutom sprutor och lcd och så”. Adays stora 

missbruk var istället alkoholen och spelandet, där han mest höll till på pubar: ”spelade bort 

drygt 30 000 en gång. Det är inte enbart det. Har spelat bort mycket. Alla år du samlar ihop 

dem, det blir några hundra tusen”.  

   Vid sidan om missbruket arbetade Aday, men erhöll likaså pengar från föräldrarna som, 

enligt Aday, inte märkte av hans missbruk. Tiden i missbruket förklarar Aday som: ”jag var 

som en kung men samtidigt största nollan som förstod att man bara blev utnyttjad av sina 

vänner”.  

 

   Afrem menar att han först började dricka alkohol varje dag för att därefter gå över till 

haschet, som han oftast brukade med andra kompisar: ”jag ville bli accepterad av samhället. 

Detta var ett sätt för mig att komma in i samhället”. Vidare menar Afrem att han för det mesta 

brukat narkotika tillsammans med äldre missbrukare:  

Jag har mest drogat tillsammans med andra invandrargrupper. Överlag har jag missbrukat med äldre, 

detta då de hade tillgång till drogerna och även kontakterna för att få tag på drogerna. 

 

Anledningen till att missbruket fortgick förklarar Afrem bland annat med att fly undan 

osäkerheten han bar på: ”det var en behaglig känsla som kunde få mig att vara den jag är. Då 

jag inte tog droger kom osäkerheten fram, all ångest som legat inom mig. Jag ville ej bli 

isolerad, jag ville fly verkligheten”. Under sitt missbruk menar Afrem att han hela tiden hade 

familjens stöd och uppmuntran till att sluta med narkotikan, vilket började med: ”hasch, sedan 

amfetamin, kokain och slutligen heroin. Många år med hasch”. För att försörja sitt missbruk 

tog Afrem bland annat kortare jobb och genomförde även diverse kriminella handlingar.  

 

   Nemrud menar att han i sin tonår kunde spela bort hela studiebidraget, och när det inte 

räckte till frågade han föräldrarna om pengar. Nemrud berättar att han brukade säga att han 

skulle fika, men i själva verket gick han och spelade. Längre upp i åldern började Nemrud att 

arbeta och fick på så vis en skapligt bra lön. Nemrud menar att han i sin vildaste fantasi aldrig 



33 

 

kunde ha väntat sig att fastna i spelandet, utan tolkar det som att: ”det blev bara så”. Det 

fortsatta spelandet förklarar Nemrud som att köra bil: 

Att jag skulle komma så långt i beroendet, hade jag vetat det hade jag aldrig lagt i. Det blev bara så. Och 

varje gång ökade det. Det ökade och ökade. Det är som att köra bil. Man gasar ju vid 50 och sen vill man 

gasa vid 55 för att veta hur det känns, och sen vid 60 och 65 och vid 70. Samma sak för spelandet. La 

drygt 10 kronor, dagen efter drygt 20 kronor, och sedan ökade det för varje gång.  
 

När Nemrud spekulerar om vad anledningen är till att fortsätta med spelandet, förklarar han 

det som snabba pengar: ”det är väl mest snabba pengar. Man nöjer sig inte med det man har i 

fickan”. Flera gånger går Nemrud tillbaka och nämner girigheten och önskan till att ”dubbla” 

pengarna som han vunnit. En period mottog Nemrud försörjningsbidrag för att försörja sig.  

   Nemrud menar att han både spelat på maskiner men även över internet, och att den totala 

summan som spelats bort under det drygt 10 år långa missbruket uppgår till cirka 450 000 

kronor. Nemrud förklarar sitt spelande som: ”skamligt, förjävligt”. Nemrud menar att han 

aldrig kunde se framför sig att han slutligen skulle ta pengar från familjen i smyg, för att på så 

vis ha råd med spelandet. En händelse som Nemrud minns särskilt under sitt missbruk är när 

han en dag skulle köpa en Tv på rea men att varan tog slut:   

Det var en gång när jag skulle köpa en plasma-Tv. De hade ett erbjudande på Tv:n för cirka 6 000 kr. Jag 

gick till affären för att köpa den, men Tv:n var slutsåld. Istället gick jag och spelade bort pengarna på 

maskin inom loppet av 10 minuter och gick därefter hem. 

 

Sammanfattningsvis menar respondenterna att prövandet av narkotikan och/eller spelandet 

övergick till ett missbruk likt ett trappsteg som ökade för varje dag, och att man aldrig hade 

någon tanke till att fortgå med narkotikan och/eller spelandet, utan ”det blev bara så”. 

Gemensamt för respondenternas berättelser är att de var omgivna av kamrater som utgjorde 

ett dåligt inflytande, vissa mer än andra. Ninib, Ninos och Afrem utförde under perioder 

kriminella handlingar för att försörja sitt fortsatta missbruk. Nemrud kunde ta pengar från 

familjemedlemmarna utan att meddela dem. Afrem menar att det fortsatta missbruket berodde 

på att han ville fly undan all ångest han bar på, därtill att han även kände sig utanför samhället 

och ville in i gemenskapen. För Ninos del var det att han önskade glömma bort förlusterna 

från spelandet och istället lugna ner sig med narkotikan.     

5.3 Vägen ut ur missbruk 

Vändpunkten 

Ninib anser att behandlingen han fått alla gånger han hamnat i fängelse inte hjälpt. Istället 

menar Ninib att det främsta skälet till att han bröt upp från missbruket var när hans fru 

presenterade honom för en religiös kvinna. Ninib menar att kvinnan frågade honom om han 
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ville att Gud skulle komma in i hans liv. Ninib förklarar henne såsom: ”en ängel”, som var 

starkare än honom själv. Ninib berättar:  

Gud har gett henne något som gjort att hon hjälpte mig att sluta. Jag har lyssnat på henne. Jag drömde 

dagen efter. Drömmen gav mig en väldigt stark känsla. Och då började jag gå till kyrkan och det är precis 

som att jag såg Jesus framför mig, och då slutade jag. 

 

Ninib förklarar drömmen som en väckarklocka där han såg Jesus i sin dröm tre nätter efter 

varandra. Ninib fortsätter:  

Tills tredje dagen då Han visade mig min död och allt möjligt. Jag vaknade till en helt ny människa. Jag 

var fylld av liv och känsla, och jag kolla på solen. Det var första gången jag såg solen så fint. Och då 

började jag gå runt och berätta om mitt tidigare liv. 

  

   

   Ninos menar att trots ett flertal försök till att sluta, kom vändpunkten ut ur sitt missbruk, 

vilket omfattade drygt 10 år av narkotika och drygt 25 års spelande, när han avtjänat ett 

tidigare straff och kom att se sin nyfödda dotter: ”då jag såg min dotter, då tänkte jag: va fan 

håller jag på med. Hur kan jag låta en sån fin vacker flicka bli drabbad på grund av mina 

misstag”. Ninos menar även att hans fru, som under hela missbruksperioden funnits vid hans 

sida, spelat en avgörande roll: ”och min fru; hon trodde på mig av någon anledning, jag vet 

inte vad. Hon tog emot mig med öppna armar”. En annan faktor som Ninos ansåg spelade in 

var hans ålder, där han menade att han inte orkade hålla på som han gjort tidigare.  

   I dagsläget är Ninos öppen om sitt tidigare missbruk och har inga problem att prata om det. 

Ninos driver nu ett eget företag och menar att han i dagsläget känner sig accepterad av 

samhället runt omkring:  

Jag ville få utbildning för att få bukt till ett dugligt liv. Till slut, sakta sakta sakta utvecklar man det till att 

bli accepterad i samhället. Man kan inte bli accepterad med en gång i och med att dem vet vad man hållit 

på med. Man måste visa vad man går för, att du är kapabel till att kunna klara dig på egen hand. 

 

När Ninos reflekterar över drogernas kraft samt svårigheterna till att sluta, menar han: 

Svårigheterna är att det är en helvetes drog. Dem som är religiösa tror på Gud i första hand och sen på allt 

annat. Dem som är knarkare värderar knarket högre än Gud och sina barn och allt. Den har så stor makt 

över en människas kropp att det inte är sant. 

 

 

   Aday menar att anledningen till att han bröt upp från missbruket var när han kom att bli allt 

mer medveten om de negativa konsekvenser missbruket förde med sig, däribland de dåliga 

kamraterna runt omkring missbruket, men likaså att familjens bästa spelade in:  

Allt sluta nu, för du ska veta att det är inget liv att hålla på så här. Fick nog. Vill bara att familjen ska vara 

lycklig och inget mer. Jag har dem i mina tankar. Du ser dina riktiga vänner, vilka som är falska och vilka 

som inte är det. 
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Efter drygt fem års spelmissbruk bröt således Aday all kontakt med de tidigare vännerna och 

tog sig ur missbruket på egen hand, med stöd från familjen. 

   

    Afrem menar att vändpunkten i sitt drygt tioåriga missbruk kom när han tog en överdos 

hemma hos sin far och ambulansen anlände: ”jag tog en överdos hos min pappa en gång. 

Ambulansen kom och jag såg min pappas röda ögon då ambulansmännen kollade mina 

pupiller. Och då sa jag till mig själv; hur kan jag utsätta min pappa för detta”. Efter två 

tidigare misslyckade försök till att sluta, menar Afrem att nu vid det tredje försöket följde en 

övervakare med honom till socialtjänsten och krävde att han skulle in på avgiftning. Han blev 

beviljad avgiftning och de gick hem till Afrem för att packa hans kläder samt säga farväl till 

familjen:  

Hemma hos mig står min pappa och syster vid dörren för att säga farväl. Just då började tårarna rinna 

hejdlöst och jag blev helt varm i kroppen. Jag upplevde det som en skilsmässa och det var då processen 

till ett liv utan droger började. 

 

Afrem menar att det främst var övervakaren som följde med honom till socialtjänsten som 

startade en process i Afrem till att sluta med narkotikan, men även att han just vid den tiden 

var mottaglig för hjälp. Med hjälp av diverse terapibehandlingar lyckades Afrem ta sig ur 

missbruket: ”jag fick behandling: transaktionsanalys, gestaltterapi, individuell terapi och 

gruppterapi. Med hjälp av dessa kunde jag lösa de knutar jag hade”. Afrem menar att terapin 

var väldigt påfrestande. För att kunna uttrycka sina innersta känslor skrev Afrem dagbok: 

”terapin väcker så många tuffa känslor och suget fanns där. Att skriva hjälpte mig till att 

uttrycka mina känslor och låta mig stanna kvar i behandlingen. Jag upplevde det som ett krig 

mot min kropp”. Det var dock inte förrän i slutet av behandlingen som Afrem kände att han 

nu var fri från narkotikan: ”i slutet av min behandling såg jag på himlen och jag kände att nu 

var jag fri från drogerna och världen var min. Utan drogerna kan jag nå vilket mål jag vill”. 

 

    Nemrud menar att han inte har haft några längre spelfria perioder, men att det är nu det 

senaste året som han börjat: ”vakna till”, och kraftigt minska på spelandet. Anledningen till 

minskandet förklarar Nemrud som att tänka på framtiden, vilket hans far upprepat gång på 

gång:  

Jag tänkte börja spara pengar för min framtid, som min far tjatar om gång på gång. Min son, du börjar bli 

gammal. Det är bra att du lägger pengar vid sidan om, man vet aldrig vad som kan hända i framtiden. Det 

är väl tack vare pappa som jag börjat försöka spara pengar. Jag vill inte svika och såra min far. 
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I dagsläget har Nemruds mor hand om hans bankkort för att på så vis inte kunna spela bort 

någon större summa. Någon hjälp till behandling önskar inte Nemrud, utan menar att han har 

stöd främst från sin mor och önskar klara sig på egen hand. 

Sammanfattningsvis kan tydas för flera av respondenterna att de brutit upp från missbruket 

främst för familjens skull. För Ninibs del var det att han såg sin nyfödda dotter, för Ninos att 

han blev frälst, och för Afrem att han fick mycket stöd från familjen men även utanför, 

däribland diverse terapibehandlingar. Gemensamt för alla respondenter är att närmaste 

familjen fungerat som ett stort stöd.    

6. Analys 

I följande avsnitt knyts tidigare forskning, teoretiska perspektiv samt resultat samman i vad 

som skall utgöra analysen för studien. Avsnittet inleds med rubriken vägen in i missbruk, 

vilken är indelad i underrubrikerna otrygghet och kris, avvikelse, stigmatisering samt spel. 

Därefter redovisas vägen ut ur missbruk som en egen rubrik. 

6.1 Vägen in i missbruk 

Här nedan följer de faktorer som uppfattats ligga bakom respondenternas väg in i missbruket. 

6.1.1 Otrygghet och kris 

Helling (1994) talar om ett antal allmänna bestämmande faktorer som kan främja uppkomsten 

av ett drogmissbruk. En av faktorerna är att en individs psykiska utveckling kan betraktas som 

ett resultat av biologiskt arv och tidiga miljömässiga förhållanden. Vidare menar Helling att 

otrygghet och brist på kärlek från anhöriga ökar sannolikheten för en störd 

personlighetsutveckling. Både Lindberg (1998) och Helling (1994) menar dessutom att 

krisupplevelser under uppväxtåren och i vuxen ålder är ytterligare faktorer som kan främja 

uppkomsten av ett drogmissbruk. För flera av respondenterna kan ses att det i deras uppväxt 

varit inslag av otrygghet, bland annat i skolan, i hemmet eller ute i samhället.  

   För Ninibs del kan inslaget av otrygghet och sorg skådas i och med att fadern gick bort 

under barndomen. Med en frånvarande fader som på egen hand försörjde familjen, fick nu 

barnen i familjen bära ett stort ansvar till att försörja familjen. I kombination med det hårda 

arbetet fick Ninib även utstå våld från den äldre brodern samt från personalen i skolan, men 

även ute i samhället, och likaså att han själv bar på en kniv ute, vilket tyder på att han kände 

sig otrygg. Ute i samhället var Ninib i ung ålder med om flera händelser där han använde kniv 

och högg folk med, vilket ledde till att han hamnade i fängelse. Ett återkommande inslag i 
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Ninibs uppväxt är att skolan behandlade honom väldigt dåligt, med inslag av omfattande våld. 

Med en önskan om att inte gå till skolan, blev han tvingad av familjen som såg det enbart till 

hans bästa. Till slut brast det för Ninib och han slog till en lärare och kom inte tillbaka något 

mer. Med bortgången av Ninibs far i kombination med allt våld Ninib fick utstå, går det att 

dra slutsatsen att självförtroendet var väldigt lågt, vilket ledde till en stor otrygghet i 

kombination med flera kriser.  

   Ninos i sin tur förlorade även sin far i tidig ålder, vilket han upplevde som en svår period. 

Utöver sorgen var han tvungen att flytta ifrån tryggheten i födelsestaden för att arbeta och 

försörja familjen. I den nya staden, tillsammans med sin bror, trivdes Ninos inte alls och 

kände helt enkelt att han blev borttagen, som han beskriver det. Här kan tydas att Ninos 

upplevde flera kriser i och med bortgången av sin far, men även att han i ung ålder slits ifrån 

sin familj och spenderar dagarna långa i arbete med knappt någon fritid och umgängeskrets. 

   Aday menar att han var för bortskämd i sin uppväxt där modern var allt för 

överbeskyddande, men även att han kände att han inte växte upp med föräldrarna. Vidare 

menar Aday att han blev kvävd av allt arbete i familjens restaurang, vilket ledde till att han 

försummade en stor del av sin uppväxt.  

   Afrem beskriver sin uppväxt som kärleksfull i kombination med att få motta örfilar från sin 

mor, vilken han upplevde var sträng. Afrem menar att det inte var förrän han var drygt fem år 

som han då visste att just det var sin far. Fadern var frånvarande på jobb och spenderade ett 

fåtal veckor hemma. När Afrems mor gick bort i tonåren, menar Afrem att han inte kunde 

hantera och acceptera det, vilket ses som en stor kris i en tonårs liv. I kombination med 

mammas örfilar upplevde Afrem även inslag av otrygghet i och med att ha blivit hotad med 

en kniv mot strupen i yngre åren.   

   Nemrud i sin tur menar att uppväxten var fylld av kärlek utan några större bekymmer. Det 

enda som egentligen störde Nemrud var att han utvecklade sin språkförmåga en aning sent, 

vilket han beskriver som en svår tid. En tolkning av detta är att Nemrud kände sig avvikande 

gentemot sina kamrater som talade ohindrat. 

   Flera av respondenterna har ett flertalet syskon, i många fall fler än fem stycken. Detta i 

kombination med att deras fäder och/eller mödrar varit frånvarande kan tolkas som att den ena 

föräldern inte haft en lätt uppgift till att ge barnen tillräckligt med kärlek, vilket även vissa av 

respondenterna instämmer i. För Ninib, Aday och Nemrud gick det mindre bra i skolan. Alla 

tre hade mindre bra betyg och hade mer eller mindre misslyckats, vilket Helling (1994) därtill 

framhåller vara en av rimliga faktorer som kan främja uppkomsten av ett drogmissbruk.  
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    I Goldbergs studie som frågar sig om orsakerna till att problematisk konsumtion av illega 

droger ökat oproportionellt bland invandrare i Sverige, menar Goldberg (2009) att 

konsumtionsgruppen i studien bland annat växt upp under signifikanta mindre gynnsamma 

förhållanden jämfört med kontrollgruppen. Likaså visade det sig att det är bland de socialt och 

ekonomiskt mest utsatta invandrare som ett stort antal av problematiska konsumenter 

rekryteras från. I min studie har jag kunnat finna, som tidigare redovisats, att flera av 

respondenterna har upplevt en svår uppväxt och tonår, men även att några levt knapert, 

beroende många gånger på att fäderna gått bort relativt tidigt, vilken fungerade som familjens 

försörjare. Ninib, Aday och Nemrud menade alla att de upplevde uppväxten tuff, ekonomisk 

sett, och Afrem ”lite under medel”, som han beskriver det.  

6.1.2 Avvikelse 

Som Becker (2006) och Giddens (2003) menar, ses bruket av narkotika och spel om pengar 

(större summor) som en avvikelse som bryter mot normen från majoriteten av populationen 

vilken inte håller på med det. På samma sätt visades det i denna studie att några av 

respondenterna som missbrukade narkotika och/eller spelade om pengar kom att finna en 

gemenskap, att passa in någonstans. I den destruktiva miljö de kom att befinna sig i kom 

missbruket så småningom att utvecklas till en ond cirkel svår att ta sig ur.  

   Ett påtagligt exempel är Afrem som menade att han kände sig utstött från samhället och 

ville dämpa sin ångest med narkotikan, för att på så vis fly verkligheten. Efter att ha blivit 

introducerad till narkotikan, förklarar Afrem det fortsatta missbruket med att fly undan 

osäkerheten han bar på, men även att komma bort från den fortsatta isoleringen från 

samhället.  

   För Ninibs del kan ses att han i sin uppväxt umgicks med ett gäng killar. Ninib menar att de 

hade som mål att alltid bestämma över skolan och planera hur de skall slå ”de andra”. 

Företeelsen kan tydas som att gänget liknades vid rebeller som ville ge igen mot skolan och 

dess lärare, vilka behandlade eleverna dåligt. Ninib menar även att han återkommande fick 

utstå våld från skolan, och detta offentligt, vilket kan tydas som en dubbel kränkning där man 

sänker elevens självförtroende samtidigt som att det skapas ett hämndbegär, i detta fall för 

Ninib. Ninib menar att i och med sin nyfikenhet till att prova på narkotikan, satt han därefter 

fast med de som bjöd honom. Han förklarar det som att: ”i början bjöd folk mig. Jag satt fast 

på grund av att jag suttit med dem så mycket”. Här kan ses att Ninib skapat ett avvikande 

beteende, likt Becker (2006) och Giddens (2003) menar, i och med att han funnit en plats som 
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bryter mot normen, samtidigt som att han har svårt att ta sig ur det avvikande beteendet. Ninib 

kom så småningom att bli gängledare, där han allt som oftast hade pistol på sig och skickade 

torpeder på folk som skapade bekymmer. Här kan ses att tiden under uppväxten gjort sig 

påmind då han även umgicks med ett gäng som skapade bekymmer.  

   Aday i sin tur menar att han inte trivdes alls i skolan och började snart umgås med en kille 

som utgjorde ett dåligt inflytande. Efter en tid kom Aday i kontakt med några killar som också 

utgjorde ett dåligt inflytande. Aday menar att de gick ut och drack varje dag samt spelade på 

maskiner, och att killarna utnyttjade honom ekonomiskt sett i och med att han även arbetade, 

till skillnad mot spelkamraterna. Aday beskriver perioden som: ”jag har sjunkit så att jag inte 

kommer ut från den här cirkeln”. Här kan skådas den onda cirkeln som uppstått i och med att 

man spenderat en längre tid i den destruktiva miljön, vilken gör det svårt att ta sig ur det 

avvikande beteendet. 

   Giddens (2003) talar om avgörande faktorer som bestämmer huruvida etiketten avvikande 

tillämpas eller inte. Han nämner exempelvis sättet att prata eller ens etniska bakgrund. Ett 

inslag från min studie visas när Afrem menar att han i skolan i Sverige kände sig 

diskriminerad i och med att han är invandrare. Han beskylldes för diverse saker, som enligt 

Afrem inte stämde. Denna händelse, i kombination med andra tidigare nämnda faktorer, kom 

att leda till att Afrem utvecklade ett avvikande gentemot de andra klasskamraterna, och som 

Afrem förklarar var en av anledningarna till att just prova på narkotika. Det är mycket möjligt 

att de andra respondenterna även upplevde sig diskriminerade i samhället i och med att de är 

invandrare och på så vis känt ett utanförskap, dock uttalades inget om detta under 

intervjuerna. 

6.1.3 Stigmatisering 

Giddens (2003) menar att ett stigma är varje egenskap eller drag som skiljer ut en individ eller 

grupp från majoriteten, vilket resulterar i att individen betraktas med misstänksamhet. Det kan 

jämföras för missbrukaren som skiljer sig från majoriteten som inte missbrukar. Majoriteten 

tar avstånd från individen, vilken i sin tur utvecklar ett stigma. Goffman (1972) menar att den 

stigmatiserade kan försöka dölja sina egenskaper eller drag för att på så vis passa in i 

normaliteten. För att bli accepterad av omgivningen, anpassar därför individen sitt beteende 

inför andra i den rådande situationen och hur han tror att andra förväntar sig att han skall vara. 

   Liknande företeelse kan ses för Ninib som umgicks med några av Sveriges farligaste 

brottslingar, men även att han själv var ledare för ett kriminellt gäng. Ninib menar även att 
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han i början av sitt missbruk: ”satt fast på grund av att jag suttit med dem så mycket”. Inslaget 

kan ses som att hålla uppe en fasad av att jag också kan klara av att umgås i detta hårda 

klimat.  

   Att känna en längtan till att bryta upp från missbruket hade i princip alla respondenter. I 

försöken till att sluta men att därefter falla tillbaka tyder på en kluven Jag-identitet, som även 

Goffman (1972) talar om. Den stigmatiserade försöker sluta och samtidigt nå sina satta mål, 

men lyckas inte ända fram, vilket skapar en återkommande klyvenhet i ens Jag-identitet. Ett 

påtagligt exempel är Ninos missbruk som omfattade drygt 10 år av narkotika och drygt 25 års 

spelande, där han misslyckades ett flertal gånger till att sluta.  

   Goldberg (2005) menar i tredje stadiet i sin stämplingsteoretiska modell att man kommit så 

långt att man flyr undan verkligheten, bakgrunden och ångesten man bär inom sig med hjälp 

av droger. I fjärde stadiet har individen uppnått en allt mer starkare stämpling, som i sin tur 

leder till exempelvis stölder, langning, arbetslöshet och bristfällig hygien. Här har individen 

kommit in i en ond spiral svår att ta sig ur. Som framgått för flera av respondenterna är att de 

upplevt en svår uppväxt i kombination med en bortgången förälder i tidig ålder, vilket präglat 

deras tonår. Ninib, Ninos och Afrem menar alla att de försörjde sitt missbruk bland annat med 

att begå diverse kriminella gärningar, vilket stämmer in på det fjärde stadiet av Goldbergs 

stämplingsteoretiska modell.  

6.1.4 Spel 

I studien om assyriska ungdomars spelvanor (Aksöz, Cetrez, Karlsson & Yakub, 2005) 

inleder författarna med att konstatera att just kafélivet är utmärkande för den assyriska 

kulturen och att kortspel har utgjort en central plats för möten i kaféer. Vidare menar man att 

spel om pengar blivit en kulturell acceptans som de senaste årtionden utvecklats till att bli en 

accepterad social gemenskap som utförs i hemmet bland familjemedlemmar och även mellan 

vänner. Studien visade bland annat att den absoluta majoriteten av respondenterna spelar 

antingen ibland eller alltid vid påsk, jul och nyår, och då oftast med vänner men även med 

andra familjemedlemmar. I min studie menar fyra respondenter att de under uppväxten spelat 

kort om pengar eller andra mindre vinster. Man spelade med familjen men även med vänner, 

och då främst under högtider som påsk, jul och nyår. För Ninib, Ninos och Nemrud, som alla 

spelade kort, är det rimligt att påstå att spelandet i uppväxten påverkat de till en viss grad att 

ha kommit att utveckla ett spelmissbruk. För Ninibs del kan nämnas att han efter sina förluster 

med familjen gick ut på caféer för att vinna tillbaka pengarna.  
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   I studien om spelberoende i Sverige (Statens folkhälsoinstitut, 2003), som redovisar vad 

som kännetecknar personer med spelproblem, påvisar resultatet att individer som upplevt sin 

uppväxt som socialt instabil samt känslomässigt otrygg och osäker, varvat med ett 

utanförskap, var mer kännetecknande för personer med spelproblem. Likaså var där en större 

andel i spelproblemgruppen som någon gång använt narkotika än kontrollgruppen. För 

individerna i min studie kan ses att flera haft en socialt instabil uppväxt men också en saknad 

av känslomässig trygghet, däribland för Ninib och Ninos. För Ninib, Ninos och Aday kan ses 

att de har haft ett kombinerat missbruk vad gäller spel och narkotika, dock en mindre 

utsträckning av narkotikamissbruk för Aday. 

6.2 Vägen ut ur missbruk 

Nakken presenterar i sin teori, vilken i grund och botten baseras på tolvstegsprogrammet, 

vägen till ett tillfrisknande från missbruk. Början på vägen benämns Jag-förnyelse, vilket 

innebär att ett nytt engagemang i Jaget behöver komma till stånd samt att individen med ett 

missbruk behöver vara ärlig mot sig själv och erkänna att han/hon har ett missbruk. Nakken 

(1999) menar att genom ärlighet kan en bestående relation med Jaget och andra personer 

inledas och vidareutvecklas, vilket tillfrisknandet är beroende av. Faktorer som kan bidra 

individen med hjälp och stöd är i det här fallet familjen, vänner, en Högre Makt eller en 

gemenskap. För individerna i min studie kan skildras olika tillvägagångssätt till att bryta upp 

från sitt missbruk.  

   Ninib menar att han i inledningen av sitt missbruk intalade sig själv att han kunde sluta när 

han så önskade, men att han egentligen skrattade åt sig själv. Under sitt missbruk hade han 

därför mycket svårt för att bryta upp från missbruket, trots att han hamnade i fängelse ett 

flertal gånger. Istället var det inte förrän hans fru presenterade honom för en religiös kvinna 

som det började vända. Ninib förklarar händelsen som att hon frågade honom om han önskade 

att Gud skulle hjälpa honom, varför han tackade ja i och med tidigare misslyckade försök. 

Ninib menar att han därefter såg Jesus i sin dröm som visade honom sin död, och Ninib 

förklarar det som att han blivit frälst: ”jag vaknade till en helt ny människa”. Efter att ha blivit 

frälst gick Ninib runt och berättade om sitt tidigare liv som missbrukare. Som Nakken 

betonar, och som vi kan se för Ninib, är att det är viktigt med ärlighet. I detta fall fanns alltså 

en Högre Makt med i bilden.  

   Vidare menar Nakken (1999) att familjen ses på samma sätt som en central stöttepelare till 

att bryta upp från ens missbruk. För Ninos och Afrems del kan ses att det främst var den 
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närmaste familjen som kom att spela en betydande roll till att ”vakna upp”, men även att de 

själva hade nått botten i sitt missbruk. I Ninos fall handlade det om att se sin nyfödda dotter 

som han kom till insikt om vad han egentligen höll på med. Tiden i fängelset, där Ninos fått 

tid till att reflektera över sitt liv, i kombination med att hans fru alltid har varit stöttande, har 

med största sannolikhet även haft betydelse för Ninos till att bryta upp från missbruket. Ninos 

finner idag inga svårigheter till att prata om sitt tidigare missbruk, utan är ärlig om saken och 

står för vad han gjort. För Afrems del kan skådas de tidigare försöken till att bryta upp från 

missbruket, men misslyckats gång på gång. I en period då Afrem var mottaglig för hjälp, i 

kombination med överdosen och det känslosamma farvälet hos familjen, kan tydas som att det 

nu var dags att ta tag i sitt liv och en gång för alla bryta upp från missbruket. Behandlingarna i 

form av transaktionsanalys, gestaltterapi, individuell terapi samt gruppterapi, i kombination 

med uppsatta mål, fick Afrem att sätta punkt för sitt tidigare liv som missbrukare. 

   I Adays fall kan ses att han till slut kom att bli allt medvetnare om att hans spelkompisar 

enbart utnyttjade honom för sina pengar. Han började lyssna på familjen och avbröt således 

all kontakt med de tidigare kompisarna. För Nemrud, som är på god väg tillbaka till ett liv 

utan spel, kan tydas, med flera andra respondenter, att man inte önskar någon professionell 

hjälp till att sluta. Hjort (årtal okänd) menar i sin studie att det bland syrianer, däribland annat, 

kan bero på att familjen försöker lösa problemet i fråga på egen hand. På samma sätt kan ses 

för Nemrud att han önskar klara sig på egen hand, med hjälp av främst sin mor. 

7. Slutsatser och diskussion 

Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka hur man hamnar i ett missbruk, 

tiden under missbruk, samt hur man därefter tar sig ur missbruket, med fokus på fem 

assyriska/syrianska män. Vidare har syftet varit att belysa samma målgrupps erfarenheter av 

eget missbruk. 

   Studien har visat att gemensamt för alla respondenter är att de, i varierande grad, upplevt en 

svår uppväxt. För några har detta uppkommit i form av att den ena föräldern gått bort i tidig 

ålder, och i andra fall att föräldern helt enkelt varit frånvarande. Med en frånvarande förälder 

har respondenterna fått ta ett stort ansvar i familjen för att bidra med försörjningen, vilket lett 

till att de i stor grad försummat sin uppväxt. En del menade dessutom att de hade en tuff 

ekonomisk uppväxt, vilket Goldberg (2009) framhåller som en betydande faktor till att falla in 

i ett narkotikabruk bland invandrare. Vidare har även några fått utstå våld i olika former, hot, 

mobbning eller diskriminering, antingen i skolan, i hemmet eller ute i samhället. För tre av 
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respondenterna har man mer eller mindre misslyckats i skolan, med åtföljande mindre bra 

betyg. En slutsats som kan dras utifrån dessa faktorer, med utgångspunkt från syftet, är att 

respondenterna upplevt en eller flera kriser kombinerat med sorg, vilket skapat en stor 

otrygghet i deras liv. Som Helling (1994) och Lindberg (1998) påvisat är faktorerna kris och 

otrygghet bidragande till att falla in i ett narkotikabruk. 

   För i princip alla kan ses att de hamnat i umgängen där de blivit introducerade för narkotika- 

och/eller spelmiljön, och som därefter utgjort en dålig påverkan på individerna. I dessa 

umgängen har respondenterna hamnat i en ond cirkel svår att ta sig ur. De hade, som Becker 

(2006) och Giddens (2003) redovisar, kommit att utveckla ett avvikande beteende gentemot 

samhället. Min tolkning av detta är att respondenternas otrygga uppväxt i kombination med 

kriser kommit att påverka individerna till att lättare falla in i ett missbruk, jämfört med att 

enbart prova på någon enstaka gång. 

   Goffman (1972) menar att den stigmatiserade som försöker bryta upp från sitt missbruk men 

som misslyckas gång på gång, skapar en återkommande klyvenhet i ens Jag-identitet. På 

samma sätt kan ses för flera av respondenterna som utvecklade ett stigma att de försökte bryta 

upp från missbruket men misslyckades. Som Goldberg (2005) redovisar i tredje respektive 

fjärde stadiet i sin stämplingsteoretiska modell är att individen erhållit en allt mer starkare 

stämpling, vilken i sin tur bland annat kan leda till kriminella handlingar. Som redovisats 

tidigare har flera av respondenterna upplevt en svår uppväxt samt där tre har kommit att 

försörja sitt missbruk med att bland annat begå kriminella handlingar, vilket jag tyder som att 

de hamnat i ett allt djupare stigma svår att ta sig ur. 

   I studien om assyriska ungdomars spelvanor (Aksöz, Cetrez, Karlsson & Yakub, 2005) 

redovisas att spel om pengar har kommit att bli en accepterad social gemenskap som utförs i 

hemmet, främst vid högtider som påsk, jul och nyår. För fyra av respondenterna i min studie 

påvisas att de under uppväxten spelat kort om pengar eller andra mindre vinster. Detta i 

kombination med vad som konstaterats i studien om spelberoende (Statens folkhälsoinstitut, 

2003), drar jag slutsatsen att företeelsen kortspel i den assyriska/syrianska kulturen är ett 

destruktivt inslag som kan främja ett spelmissbruk, samt även till att prova på narkotika. 

   Som Nakken (1999) framhåller är det olika faktorer som kan bidra till att en individ bryter 

sig ur ett missbruk. Exempel är familjen, vänner, en Högre Makt eller en gemenskap. 

Respondenterna i min studie har alla tagit sig ur sitt missbruk på ett eller annat sätt.  

Gemensamt för dem alla är att närmaste familjen fungerat som ett stöd. För Ninibs del kan ses 

att trots ett antal gånger i fängelse, var det istället att han kom att bli frälst som, enligt honom 
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själv, ledde till att han tog sig ur missbruket. Därefter började han tala öppet om sitt tidigare 

liv, vilket i hög grad kan kopplas samman med Nakkens teori (1999) som menar att det krävs 

ärlighet från individens sida. På samma sätt kan ses för Afrem som tidigare försökt att bryta 

sig ur sitt missbruk men misslyckats gång på gång. Vid det tredje försöket, och med en 

bidragande stöttning främst från en övervakare som följde med honom till socialtjänsten och 

krävde avgiftning, lyckades nu Afrem med hjälp av diverse terapibehandlingar att bryta sig ur 

sitt missbruk. För resterande tre respondenter kom familjen att spela en betydande roll i att ta 

sig ur missbruket, detta i kombination med att de blev allt medvetnare om det destruktiva liv 

de levde. 

 

   Sammanfattningsvis finner jag att studien har visat att med hjälp av narkotikan och/eller 

spelandet har respondenterna kunnat skapa sig en ny identitet utanför den egna. De har så att 

säga flytt verkligheten som var allt för besvärlig. Som man kunnat skåda så flydde vissa 

verkligheten längre än andra. Dock fann de, och som även Goldberg (2005) understryker, att 

det inte går att fly undan det man bär inom sig, utan man behöver istället ta itu med 

verkligheten för att kunna gå vidare med sitt liv. 

    

   Avslutningsvis ser jag en tydlig koppling mellan tidigare forskning och de olika teorierna, 

kopplat till resultatdelen. Vidare anser jag att syftet med studien är besvarat eftersom den visat 

på hur man hamnar i ett missbruk, tiden under missbruk, samt hur man därefter tar sig ur 

missbruket, med fokus på fem assyriska/syrianska män. Vidare har studien belyst samma 

målgrupps erfarenheter av eget missbruk. 

7.1 Metoddiskussion 

Valet av metod som används i studier i förhållande till syftet går alltid att diskutera. Redan 

inledningsvis fann jag den kvalitativa metoden som bäst lämpad och den som kunnat bidra till 

att besvara syftet med studien. Det kunde tänkas att i och med studiens känsliga tema skulle 

det medföra att få skulle vara intresserade av att tala om sitt tidigare liv som missbrukare. 

Dock har det visat sig att de medverkande tagit emot mig väl och samtidigt uttryckt att de 

önskat hjälpa till att lyfta upp temat missbruk, för att på så vis skapa en diskussion bland 

nämnda folkgrupp.  

   Under en intervju finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Det är en interaktion mellan 

intervjuare och respondent. För att kunna uppnå djupa och givande intervjuer krävs det bland 

annat att respondenten känner tillit gentemot intervjuaren. I detta fall tillhör jag samma 



45 

 

folkgrupp som respondenterna, varför jag känner att jag relativt lätt kunnat få deras 

förtroende. Hade situationen sett annorlunda ut om jag inte var assyrier/syrian? 

   Eftersom målet med studien var att få så uttömmande svar som möjligt, såg jag valet av den 

kvalitativa metoden som naturlig. Att exempelvis använda sig av enkäter skulle med all 

sannolikhet inte ge lika uttömmande svar, men även att möjligheten till att ställa följd- och 

kontrollfrågor begränsas. En av respondenterna önskade endast besvara frågorna via e-mail. 

En annan önskade att intervjun inte skulle spelas in. Följderna av detta kan ha medfört att jag 

missat information som setts som väsentlig, men även möjligheten till att jag kunnat misstolka 

något, och då i synnerhet intervjun som ägde rum via e-mail. Eftersom jag skickat en kopia av 

uppsatsen till samtliga respondenter innan publicering, har de haft möjligheten till att meddela 

eventuella felaktigheter, men även om jag glömt att ta med något. 

7.2 Metodologisk reflektion 

Hela studien omfattar fem assyriska/syrianska individer som har ett tidigare missbruk. 

Informationen som skildras från intervjuerna är individernas egna berättelser och den är 

tolkad i just dessa teorier. Upplevelserna kan vara censurerade från respondenternas sida. 

Kanske har man förskönat sin historia, kanske följer berättelserna en gängse bild, eller kanske 

har man glömt att nämna viktiga händelser och personer. Det är värt att poängtera att det finns 

de med samma bakgrund som inte har hamnat i ett missbruk. Om man skulle intervjua 

personer med ungefär samma bakgrund som individerna i denna studie, men som å andra 

sidan inte har någon erfarenhet av ett missbruk: vilken bild skulle visa sig då? 

7.3 Rekommendationer 

Utifrån resultaten i denna studie, som bland annat visat att narkotika- och spelmissbruk bland 

den assyriska/syrianska populationen är ett dolt fenomen som inte talas högt om, går det att 

lyfta fram ett antal rekommendationer för praktiska tillämpningar. Dessa rekommendationer, 

där även flera lyfts fram i studien om spel bland assyriska ungdomar (Aksöz, Cetrez, Karlsson 

& Yakub, 2005), är bland annat att påbörja en omfattande informationskampanj om 

narkotikans och spelandets negativa effekter bland assyrier/syrianer, och i synnerhet bland 

ungdomar. Ett verktyg för att göra detta skulle vara genom att undervisa och upplysa 

föräldrarna kring narkotikans och i synnerhet spelandets negativa konsekvenser. Ett annat 

inslag skulle vara genom att starta en liknande assyrisk/syriansk jourverksamhet, dit 

omgivningen kan vända sig för stöd och hjälp i att hantera olika former av missbruk. 
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Verksamheten borde i det fallet bedrivas av utbildade personer med god kunskap om 

assyrisk/syriansk kultur. 

   Denna studie har även visat att assyriska/syrianska föreningar och kaféer utgör en plats som 

på ett destruktivt sätt bidrar till ökad spelande. Rekommendationen är att dessa institutioner 

informeras om de destruktiva aspekter som spelande bidrar till, t.ex. att bidra till en 

spelkultur, men även att fäder som deltar i spelande under en stor del av sin tid går miste om 

kvalitativ tid med sin familj, och i synnerhet med barnen. Därtill behöver dessa institutioner få 

hjälp i att ändra om inom organisationen och dess aktiviteter. 

   Vidare har studien visat att spelande är vanligt i hemmen, och i synnerhet under kulturella 

högtider. Här skulle det vara angeläget att informera vuxna och nyckelpersoner såsom präster 

om de kulturspecifika farorna som finns i relation till spelande. Verktyg för att göra detta 

skulle tänkas ske i föreningar, kyrkor, hem, skolor, etniska mediekanaler såsom tidskrifter, 

radio och Tv. 

   Slutligen skulle det vara av vikt att använda sig av förebilder inom den assyriska/syrianska 

populationen som öppet tar ett aktivt ställningstagande mot diverse former av destruktiva 

inslag som kan leda till missbruk, men i synnerhet kortspel eftersom det ses som något 

naturligt inom den assyriska/syrianska kulturen. 

7.4 Vidare forskning 

Efter att ha genomfört en studie på ett tämligen outforskat område, finns det flera aspekter 

kvar att studera vidare. Uppslag till vidare forskning skulle främst vara att även studera före 

detta missbrukande kvinnor bland den assyriska/syrianska folkgruppen. Man kan fråga sig om 

det möjligen är mer stigmatiserande att vara kvinna, missbrukare och assyrier/syrian i 

jämförelse med en man med samma bakgrund. Vidare skulle det vara intressant att studera 

assyrier/syrianer som befinner sig i sitt missbruk. Vad kan man urskilja i jämförelse med en 

före detta missbrukande assyrier/syrian? En annan intressant infallsvinkel skulle kunna vara 

att studera om det är en fråga om det sociala arvet. Exempelvis att undersöka om det finns 

några sambandsmönster mellan anhöriga som missbrukar och individens eget missbruk. Ett 

annat inslag skulle vara att utföra en komparativ studie med före detta/aktiva missbrukande 

assyrier/syrianer och före detta/aktiva missbrukande etniska svenskar som kontrollgrupp. 

Slutligen skulle det vara av vikt att studera andra former av missbruk bland den 

assyriska/syrianska populationen, exempelvis alkohol, datorspel med mera.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 
Intervjuguide  

 
Kortare bakgrund 

Ålder? 

Född i? 

(Eventuellt) hur gammal var du när du flyttade till Sverige? 

Föräldrar födda i? 

Har du syskon; hur många? 

Har du haft arbeten/vad för arbeten/hur länge?  

Uppväxt 

Beskriv din barndom  

Hur såg området du växte upp i? (människor, fritidsgård etc.) 

Vem umgicks du med mest i din ungdom? 

Kan du berätta lite om i vilken anda du blev uppfostrad? 

Hur var din relation till familj, vänner och bekanta? 

Hur var stämningen i familjen; föräldrar gentemot barn samt syskon gentemot syskon? 

Kände du att dina föräldrar hade tid för dig? 

Hur skulle du beskriva att ditt självförtroende var?  

Anser du att din familj hade det ekonomiskt bra ställt? 

Missbrukande föräldrar eller någon i din närhet (övrig familj eller vänner)?  

Växte du upp med båda dina föräldrar? 

Vilken är dina föräldrars högsta avslutade utbildning? 

Vad är/var dina föräldrars yrkestillhörighet? 

Berätta om en eller flera händelser som du minns från din uppväxt (positiv som negativ). 
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Skolan (från grundskolan till gymnasiet) 

Hur var det för dig när du gick i skolan? 

Relation till vänner, lärare, familjen, upplevelser av skolan? 

Hurdan upplevde du att du var i skolan som person?  

Hur var dina betyg från skolan? 

Finns det någon eller några specifika händelser som du minns från din tid i skolan? (positiv 

som negativ).  

Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

Missbrukskarriären 

Hur ser din missbrukshistoria ut? 

När började du bruka narkotika och/eller spela? 

Vilket/vilka preparat har du använt dig av och hur länge - vilken spelform har du ägnat dig åt 

och hur länge?  

Hur kom du i kontakt med narkotikan och/eller spelandet första gången? Vem introducerade 

dig för denna värld? 

Vad var anledningen till att du började? 

Vad tror du själv det var som gjorde att just du skulle komma att utveckla ett missbruk? 

Var det något särskilt utöver kontakten med narkotikan och/eller spelandet som hände i ditt 

liv under denna period? 

I vilka sammanhang och situationer har du använt dig av narkotika och/eller spelat? 

I vilka umgängen har du använt narkotika och/eller spelat? (ensam, vänner, gäng) 

Har du haft några drogfria och/eller spelfria perioder? 

Hur skulle du vilja beskriva dig själv i ditt missbruk? 

På vilket sätt levde du? 

Hur försörjde du dig? 

Vilken relation hade du till familj och vänner? 

Vad var anledningen till att fortsätta? 

Hur länge höll du på med narkotikan och/eller spelandet? 
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Beskriv hur en typisk dag såg ut under tiden du levde med ditt missbruk. 

Finns det några situationer eller händelser som du minns mer än andra från din 

missbrukskarriär?  

Förändringsprocessen 

Hur skulle du beskriva anledningen till att du valde att bryta upp från missbruket? 

Någon särskild händelse i samband med uppbrottet du särskilt minns från den här tiden? 

(positiv som negativ). 

Vad hände när beslutet var taget; hur och vad fick du för hjälp? Behandling?  

Tankar hos dig själv under denna tid?  

Faktorer som påverkade dig att bli kvitt missbruket? Svårigheter/lättsamheter som upplevdes?  

Togs något återfall?  

Känner du dig i dagsläget trygg i dig själv till att kunna avstå narkotika och/eller spelande? 

(Om ja på föregående fråga) När började du känna dig trygg? 

Sociala relationer (stödjande och destruktiva) 

Finns det personer som spelat en positiv/viktig roll för dig under tiden i missbruket och/eller 

när du bestämde dig för att sluta? Beskriv relationen till dessa. 

Finns det personer som spelat en positiv roll? Beskriv relationen till dessa. 

Finns det personer som spelat en negativ roll? Beskriv relationen till dessa.  

Var du nöjd med dina relationer under missbruket samt vid uppbrottet? 

Har relationerna förändrats? Om ja, beskriv hur. 

Nuvarande sociala situation 

Gift/sambo/bor med familjen/lever ensam? 

Har du barn? 

Arbetar/studerar/annat? 

Vad gör du på din fritid? 

Övrigt  

Har du något att tillägga som du känner att du vill dela med dig och som jag har missat att ta 

upp? 
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Bilaga 2 

Informationsblad 

Mitt namn är Thomas Aydin och jag läser sista terminen av Missbrukarvårdsprogrammet på 

Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Som sedvanligt i slutfasen av ens utbildning skall det 

skrivas en kandidatuppsats, även kallad C-uppsats, där syftet bland annat är att ge tillfälle till 

fördjupning inom något område som särskilt intresserar en som student. I och med att jag 

läser ett program som fördjupar sig på missbruk, och att jag själv tillhör folkgruppen assyrier, 

som också kallas syrianer och kaldéer, har jag valt att just skriva om missbruk bland den 

assyriska folkgruppen. Det finns som känt olika sorters missbruk, dock kommer studien att 

fokusera på narkotika, alkohol och spel.  

 

Syftet med min C-uppsats är främst den att få en ökad förståelse om assyriernas 

missbruksmönster i Sverige. Skiljer sig exempelvis assyriernas missbruksmönster på något 

sätt från andra invandrargrupper och etniska svenskar? Finns det några skillnader i kvinnors 

och mäns missbruk utifrån ett assyriskt perspektiv? Vidare kan man ställa sig frågan om det 

råder något mönster vad gäller missbruk bland första generationens assyrier (de som 

emigrerat hit som vuxna), den andra generationens assyrier (de som emigrerat hit som barn), 

och slutligen tredje generationens assyrier (de som är födda här). 

 

Då det finns mycket begränsad forskning att ta del av vad gäller missbruk bland assyrierna 

hoppas jag med denna studie kunna tillföra ytterligare kunskap som kan vara av betydelse för 

de som på något sätt kommer i kontakt med assyriska missbrukare, exempelvis sociala 

myndigheter, behandlingsinstitutioner m.m. Detta för att bättre kunna förstå assyriernas 

bakgrund och eventuellt peka på specifika faktorer som lett till att man hamnat i ett missbruk. 

Målsättningen skulle därefter vara att med hjälp av föregående information satsa på 

förebyggande metoder inom den assyriska folkgruppen för att hindra människor att hamna i 

ett missbruk, eller möjligen bättra på chanserna att inte falla dit.  

 

För att kunna genomföra studien behöver jag få tillgång till ett antal respondenter. Därför vore 

jag tacksam om aktiva eller före detta assyriska missbrukare i alla åldrar, män och kvinnor, 

önskade ställa upp på en enskild intervju för att bistå studien dess syfte. Jag hoppas också att 

Du som är i kontakt med aktiva eller före detta assyriska missbrukare tipsar dem om denna 

studie.  

 

Självfallet kommer respondentens medverkan i studien att behandlas anonymt och helt i 

enlighet med forskningsetiska regler.  

 

För ytterligare information, eller önskan om att ställa upp på intervju, hänvisas till nedan 

kontaktuppgifter. 

 

Med vänlig hälsning 
 

Thomas Aydin 

 

[Mobiltelefonnummer XXX] 

[Personlig skolmail XXX] 

 
 


