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Sammanfattning 

Syftet med studien var att få fram personliga betraktelser av olika kategorier kopplat till intag av 

narkotika, alkohol och receptbelagda mediciner av personer med egenupplevda erfarenheter. 

Kategorierna missbruk och självmedicinering står i fokus men det lämnas även plats för andra 

kategoriseringar av intag. Detta för att undersöka hur kategoriseringar kan påverka behandlingsarbete. 

Sex personer intervjuas om deras upplevelser av narkotika- och alkoholintag samt hur de ser på olika 

kategoriseringar inom detta område. Det undersöks hur intervjupersonerna definierar sitt intag eller 

före detta intag av alkohol och narkotika samt hur denna kategorisering har kommit till. Studien är 

kvalitativ och har sex semistrukturerade intervjuer som underlag för resultatet. Studien börjar med en 

genomgång av olika begreppsdefinitioner gällande missbruk samt en genomgång av 

narkotikastrafflagen. Därefter redovisas forskning som tar upp attityder angående missbruk ur 

professionella behandlares perspektiv. I teoridelen tas tre teorier upp, Culture in action-teorin, 

självmedicinerings-hypotesen och stämplingsteorin. Resultatet visar respondenternas egna berättelser 

vilket är empirin som vår analys bygger på. Analysen görs ihop med de teorier som redovisats. 

Resultatet visar att många upplever självmedicinering som ett relevant begrepp och att den hårda 

kategoriseringen av missbrukare påverkar de stämplade starkt. Kategoriseringen av intag ser olika ut 

beroende på i vilket livsstadie personen befinner sig. Något som också spelar stor roll är i hur stor 

utsträckning intaget tagit över personens liv. Det framkom tankar om att den hårda kategoriseringen 

inom behandlingar upplevs som nedtryckande och stämplande. En mer individanpassad missbruksvård 

var önskad. Det framkom även vissa paralleller mellan respondenterna och självmedicinerings 

hypotes. 
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Abstract 

The purpose of this study was to reach personal views on categorization of the intake of natcotics, 

alcohol and prescription drugs by people with personal experiences on the subject. The categories drug 

abuse and self medication where the core categories but there where room for other categorization of 

intake. The purpose was to see how categorization can affect addiction treatment. Six persons where 

interviewed on their experiences of drugs and alcohol and their views on the categorization of these 

topics. The persons tell how they define their intake (or former intake) of drugs or alcohol and how 

this categorization came to be. This is a qualitative study the result is based on six semi structured 

interviews. It starts with a review on different definitions of addiction and the Swedish drug laws. 

Thereafter there is a presentation on research about the attitudes of professional addict treaters. The 

study contains three theories. The culture in action theory, the self-medication hypothesis and the 

labeling theory. The result shows the respondents own testimony witch is the foundation the analysis 

rests upon. The analysis is done together with the mentioned theories. The result shows that most 

respondents see self medication as a valid concept and that the harsh categorization in addict treatment 

has an impact on those facing it. The categorization of intake differs depending on the life situation of 

the person that does the categorization. Another important aspect is how much the intake is ruling the 

intakers life. The harsh categorization in addict treatment is seen as suppressive and labeling. A more 

individualized addict treatment where wanted. The study shows some parallels with the self-

medication hypothesis. 
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Förord 

Denna studie har bland annat vidgat våra perspektiv gällande problem, kategorier, makt och avvikelse. 

Det är svårt att beskriva hur lärorikt detta har varit. Vi är framförallt tacksamma till er som ställt upp 

på intervjuerna, då vår grundtanke var att utgå ifrån individens egna perspektiv så hade inte denna 

studie varit möjlig utan er hjälp, vi är otroligt tacksamma.  

 Några som räddade oss när vi hade det svårt att finna personer som kunde ställa upp på våra 

intervjuer, är ni från X-Cons. Ni tog emot oss varmt, ni bjöd verkligen in oss till er organisation. Att ni 

hänvisade oss till fler personer att intervjua betydde oerhört mycket. Vi blir så glada av att ni ville dela 

med er av era fina berättelser. 

 Vi vill även framföra att vi haft sådan tur som haft Johan Von Essen som handledare genom 

arbetets gång. Med den hjälp vi fått från dig har gjort vårt material läsförståeligt. Otroligt bra 

vägledning vi fått från dig då vi fastnat och inte vetat hur vi ska ta oss vidare.  

 Tack även till Nina Berglund och Malin Iderström för bra diskussioner och era betydelsefulla 

kommentarer! Slutligen vill vi tacka våra sambos Ehva Lonard och Robin Dahlblom som stöttat oss 

och haft tålamod under denna långa process. 

 

 

Emma Persson & Jakob Malmkvist 

2016/06/04 

 



 
 

 
 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ..............................................................................................1 
1.1 Bakgrund ...............................................................................................2 
1.1.1 Bruk/Missbruk ......................................................................................5 
1.1.2 Narkotikastrafflag (1968:64) .................................................................5 
1.2 Begreppsdefinitioner .............................................................................6 

1.3 Forskningsfråga .....................................................................................6 
1.4 Syfte ......................................................................................................7 
1.5 Frågeställningar .....................................................................................7 

2 Tidigare forskning ...............................................................................8 
2.1 Eva Samuelsson - Use or misuse? .........................................................8 
2.2 Pundare, jonkare och andra - Bengt Svensson ....................................10 

3 Teoretisk utgångspunkt ....................................................................12 
3.1 Ann Swidler - Culture in action ..........................................................12 

3.2 Själmedicineringshypotesen ................................................................14 

3.3 Stämplingsteori ...................................................................................15 

4 Metoder och material ........................................................................17 
4.1 Databaser och sökbegrepp...................................................................17 

4.2 Metodval och dess avgränsningar. ......................................................17 
4.3 Förförståelse ........................................................................................18 

4.4 Genomförande av studien ...................................................................18 
4.5 Etiska komplikationer och överväganden ...........................................19 

5 Resultat ..............................................................................................19 
5.1 Thomas - “Det tråkiga livet utan amfetamin” .....................................20 

5.2 Tim – Före detta kriminell “pundare”. ................................................22 
5.3 Lisa - “Alkohol som tröst för att slippa känna” ..................................24 
5.4 Adam - Självmedicinering till en början .............................................26 

5.5 Peter - Lärdomen om känslor till ett drogfritt liv ................................27 
5.6 Max - Förståelsen av “missbrukare i deras ögon” ..............................30 

6 Analys .................................................................................................31 
6.1 Thomas- . “Det är inte laglig missbrukare utan laglig brukare” .........31 
6.2 Tim- “Vändningen då sprutan kom närmre” .......................................33 

6.3 Lisa- Tog tag i livet 28 år gammal ......................................................34 
6.4 Adam- Prestige med vissa droger .......................................................35 
6.5 Peter- “Bakom fina dörrar är det folk som inte mår så bra.” ..............36 

6.6 Max- Flykten .......................................................................................36 

7 Slutsats ...............................................................................................38 

8 Diskussion ..........................................................................................38 
8.1 Diskussion av metod ...........................................................................39 

8.2 Diskussion av resultat & slutsats ........................................................40 
8.2.1 Förslag till förändring .........................................................................42 
8.2.2 Vidare forskning..................................................................................43 

Referenslista ..................................................................................................43 

Bilaga 1 ............................................................................................................46 
Bilaga 2 ............................................................................................................47 

Bilaga 3 ............................................................................................................48 



 
 

 
 

 

 

Bilaga 4 ............................................................................................................49 
 

 



 
 

 
 

 

1 

 

1 Inledning 

“I dagsläget dricker jag varken alkohol eller andra tyngre droger, men ja, jag röker ibland då jag har 

ont i lederna, ärftlig reumatism…” - Tim 34 år.  

Vi vill undersöka personer som själva intar eller har intagit någon form av narkotika/narkotikaklassad 

medicin och/eller alkohol. Syftet med studien är att förstå respondenternas uppfattningar gällande 

självmedicinering, missbruk eller hur de nu väljer att kategorisera sitt intag. Dessa kategorier ställer vi 

mot vedertagna kategoriseringar som finns i lagtext, behandlingsmanualer, uppfattningar som finns i 

missbruksbehandling och samhället. Detta för att skapa en större förståelse för den enskilde och 

därmed underlätta behandlingsinsatser som då kan bli mer passande för just den enskilde. Studien 

utgår från två frågeställningar som kommer behandlas genom hela arbetet: Hur kategoriserar personer 

sitt nuvarande eller före detta intag och vad motiverar denna kategorisering? Hur kan en ökad 

förståelse för intagarens kategorisering av och orsaker till intaget leda till en förbättrad 

“missbruksbehandling”? 

 Det finns flera olika sätt att definiera narkotika- och alkoholintag, då vår studie utgår från 

individens egna perspektiv måste vi hitta ett neutralt ord för användning av dessa substanser. Vi har 

valt att använda orden “intag” och “intagaren” som neutrala ord för att undgå att själva kategorisera i 

förväg. Vi vill gå bortom en officiell och klinisk begreppsdefinition (som är rådande exempelvis inom 

missbruksbehandling och narkotikalagstiftning) gällande missbruk och istället fråga personer som 

intar eller tidigare intagit olika substanser, hur de ser på detta intag.  

 Vi tror inte att alla som någonsin provat narkotika kan kategoriseras som självmedicinerare eller 

missbrukare. Den grupp vi undersöker är människor som har haft ett regelbundet intag av narkotika 

och eller alkohol under en längre tid och därför kan vara aktuella för att beskriva sin syn på dessa 

kategorier. Vi är medvetna om att vi också använder kategorier när vi nämner missbruk och 

självmedicinering men vi lämnar även plats för individernas egna definitioner. Ser de saken på ett helt 

annorlunda sätt? Vi är alltså intresserade av den subjektiva upplevelsen hos personer som själva 

intar/intagit ovannämnda substanser. Detta kan ge en förståelse för personliga tankar och upplevelser 

hos intagaren vilket kan underlätta i behandlingsarbete samt ge en bättre förståelse för hur behandlare 

kan bemöta olika personer som definierar sitt intag på olika sätt. Detta kan vidga och problematisera 

synen på missbruk på en samhällsnivå och utmana uppfattningen gällande missbruksbehandling. 

 Genom Khantzians teori om självmedicinering ges en större förståelse för motiv som ligger till 

grund för intaget samt utmanar den kliniska synen på missbruk. Swidlers teori culture in action hjälper 

till att förstå hur intagare kan ändra sina värderingar utifrån sina handlingar. Detta är kopplat till 

sjävmedicineringshypotesen (SMH) i och med att många intagare förändrar sina värderingar och sin 

syn på kategorierna missbruk och självmedicinering för att själva undvika att känna sig som avvikare. 
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Detta är direkt kopplat till stämplingsteorin då vi tror att detta är orsaken till att kategorin missbruk är 

så laddat. Detta visar även Svensson (1996) i sin forskning genom att undersöka kategorier. Även 

Samuelsson (2015) som visar hur olika attityder mot intagare påverkar intagarna själva men även 

behandlingsarbetet i stort har en koppling till de övriga teorierna och den övriga forskningen.  

 Alltså visar SMH och culture in action på hur intagaren kategoriserar sitt intag medan 

stämplingsteorin visar på vilka konsekvenser olika kategoriseringar har i ett större sammanhang. Detta 

förtydligas genom Svenssons kategorianalys och Samuelssons redovisning av hur kategorisering 

påverkar behandlingsarbetet. Detta i kombination med resultaten är grunden för studiens analys och 

slutsats. 

 

1.1 Bakgrund 

Blumer (1971) menar att sociala problem skapas av aktörer som uppmärksammar problem som finns i 

samhället. Detta görs genom media, lagstiftande insatser och myndigheter etcetera (Lindgren, 1993). 

Människors medvetande är helt och hållet individuellt, det skapas och förändras i det vardagliga livet 

såsom på arbetsplatser, i skolan, i kön till kassan och med vänner etcetera. Symboliska interaktionister 

menar att sociala situationer utvecklar den individuella definitionen av sig själv och andra. Direkt när 

ett barn föds börjar barnet socialiseras. Så fort barnet är med sin omvärld börjar barnet lära sig att 

förstå andra och sig själv. Barnet anpassas efter den omvärld den befinner sig i, identiteten och 

personligheten skapas utifrån de kulturella normerna som anses passande (Lalander, 2010). 

 Inom olika grupper eller olika platser finns varierande normer om hur en ska bete sig. Om en går 

emot dessa oskrivna regler kan en betraktas som avvikare (Lalander, 2010). Som tidigare nämnt ser 

dessa regler olika ut i olika miljöer och sammanhang. Vi människor skapar tillsammans en värld att 

leva i, samhället är med andra ord en mänsklig produkt som är socialt konstruerad. Men samtidigt 

skapar världen våra attityder, agerande, handlingar etcetera. Världen skapar alltså människan samtidigt 

som människan skapar världen, det sker hela tiden ett pågående växelspel mellan mänskligt skapande 

och att människan påverkas av den värld som existerar (Lalander, 2010). Beroende på vad det handlar 

om för avvikande beteende, sätts olika kategorier (Goffman, 2014). En vanlig kategori som flitigt 

används i vårt vardagliga språk är just “missbrukare”. Men betydelsen av vad just en missbrukare är 

specificeras inte så ofta. Utan vi människor har lärt oss definitionen ur ett vardagligt perspektiv genom 

våra liv i den miljö vi lever i (a.a.). Ord som skapats för att namnge de mänskliga konstruktionerna 

förändras med tiden då människor från olika områden socialiserar sig mer med andra människor från 

olika områden. Kategoriseringar sätts som namn för omvärlden och dessa kategorier innefattar en hel 

del olika betydelser i form av ord och begrepp. I det vardagliga språket bidrar vi till att reproducera 

språkliga kategorier och innebörder som existerar i samhälle, utan att vi tänker på det (Lalander, 
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2010). Den franske sociologen Moscovici menar att tidigare inlärda kategorier gör representationer av 

personer, objekt och händelser konventionella Verkligheten visas utifrån vår tolkningsprocess, världen 

behöver vara välbekant och vi gör den välbekant med hjälp av förankring. Framförallt förankrar vi 

världen genom att namnge allt möjligt, våra tidiga språkliga kategorier hjälper oss med alla dessa 

namngivningar. 

 Varje människa är unik, ingen är den andre lik’ är i den meningen inget annat än ett uttryck för myten om 

 den självständiga individen. Människor Skapar sina identiteter i sociala sammanhang och mycket av det vi 

 skapar liknar andra människors identiteter, samtidigt som det kan finnas något unikt i den meningen att man 

 har olika livs -historier, som i sin tur skapar olika självberättelser och möjligheter till självreflektion. 

 Lalander, 2010. 

Hacking (2004) menar att människan först får en idé som sedan kommer att bli socialt konstruerad. 

Denna sociala konstruktion kommer med tiden att bli gemensam för befolkningen, alltså för att 

argumentera för en kategori måste den vara etablerad och gemensam. Även om de i sig kan uppfinnas 

och modifieras. Exempelvis är missbruk något som tidigare har konstruerats, det överdrivna intaget av 

narkotikan föll inom ramarna för missbruk. Flera olika begrepp har med tiden utvecklats och blivit en 

kategori och människor hamnar i olika fack. Många av klassifikationerna i samhället är värdeladdade 

och många kategorier är grundade utifrån avvikelser, just för att de är oönskade. Många vill hjälpa 

avvikare som anses ha problem av samhället och skaffar sig därför kunskap inom ett specifikt område 

som gäller en kategori av avvikare. Förändras människor inom kategorin påverkar de i sin tur 

kategorin. När olika begrepp bildas och formar sammanhang skapas det ett bildligt uttryck, det är 

alltså då kategorierna bildats eftersom de börjar bli relevanta (Hacking, 2004).  

 Becker (2006) skriver om risken att ses som avvikare kan bli stor om en person inte förväntas följa 

olika typer av regler. Om en person själv tror att andra ser en som avvikare är det lätt att sätta den 

etiketten på sig själv. För att någon ska ses som avvikare måste det definieras som avvikande i social 

process. Samtidigt måste det uppmärksammas i den sociala miljön, utför personen ett brott som ingen 

upptäcker behöver hen inte sätta etiketten avvikare på sig själv. Eftersom brottet inte är upptäckt av 

andra behöver inte personenen tro att andra ser denne som en brottsling, som tillhör “de andra”. 

Upptäcks brott som exempelvis droganvändande, sker det däremot olika processer som slutligen leder 

till att personen ses som en brottsling eller missbrukare av andra, det sker då en så kallad stämpling 

(Becker, 2006). 

 Edward J. Khantzian (Khantzian & Albanese, 2008) trodde att många heroinberoende hade upplevt 

svårigheter med aggression och att de tycktes föregå deras användning av beroendemedel. Khantzian 

kom fram till genom kliniska observationer att de som har problem med att styra och kontrollera sin 

aggression är predisponerad att bli beroende av heroin. Han hävdade att metadonbehandling kunde 

vara till hjälp vid heroinberoende. Dels för att kontrollera abstinenssymptomen som uppkommer, suget 
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efter drogen och dels för att mildra de dysforiska känslor som var en följd av de misslyckade försöken 

att handskas med aggressionen. Under senare år tog Khantzian även med kokainberoende i sin teori. 

Han menade att kokain var ett sätt att handskas med depressiv sinnesstämning. Slutligen blev 

alkoholen inkluderad, som gav enligt Khantzian en större förmåga till närhet och tillgivenhet för de 

personer som inte var i kontakt med sina känslor (Khantzian & Albanese, 2008).  

 David F. Duncan (1974) däremot noterade att först bara att en liten andel av de personer som 

använder något beroendemedel så småningom utvecklar ett beroende. Positiv förstärkning var 

drivkraften bakom bruk eller missbruk. Beroendemedel kan alltså ta över hjärnans belöningssystem 

men däremot menade Duncan att vid beroendet i sig var drivkraften negativ förstärkning (Duncan, 

1974). Beroendemedel aktiverar belöningssystemen i hjärnan mer än vad naturliga belöningar gör, 

exempelvis amfetamin som har en tiofaldig höjning på dopaminnivåerna. Dopamin är kroppens egna 

neuroner som aktiveras av belönande händelser som är bättre än vad som predicerats. Kroppens egna 

“må bra-hormon” i vardagligt uttryck. (Heilig, 2015). Dopamin är även en stark signal för inlärning, 

som vanligtvis avklingar i takt med inlärningen. Beroendemedlet som intas blir som en slags 

patologisk inlärning. När personen under en tid intar exempelvis amfetamin eller kokain avtar de 

lustfyllda effekterna, därför tar allt fler större och större doser. Det centrala är att de psykiska 

känslorna försämras då dopaminet inte utsöndras, detta är även en anledning till att det blir svårt att 

sluta med drogen (Heilig, 2015). 
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1.1.1 Bruk/Missbruk 

 
Den fjärde upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSMIV) tar upp olika 

kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna ställa missbruk som en diagnos. DSMIV tittar på 

personens sociala liv ifall bruket lett till bland annat problem i skola eller jobb. Har bruket lett till 

problem i hemmet och familjen, har det enligt DSMIV bruket blivit ett missbruk.  

 Att använda narkotika i Sverige är olagligt, det är vanligt att klassa de som använder narkotika för 

kriminella. Ur behandlingssynpunkt ses alla som använder narkotika som missbrukare, mängden 

narkotika spelar ingen roll. Folkhälsoinstitutet har däremot börjat använda ordet narkotikabrukare 

istället för missbrukare och bruk/skadligt bruk på senare år1 

 

1.1.2 Narkotikastrafflag (1968:64) 

 
1 § Den som olovligen 

1. överlåter narkotika, 

2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 

3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 

4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med 

narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 

5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar 

kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att 

främja narkotikahandel, eller 

6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för 

narkotikabrott till fängelse i högst tre år. 

 Sveriges narkotikaproblem under 60-talet kom mer att ses som ett socialt problem än ett 

medicinskt. Detta ledde i sin tur till en förändrad samhällssyn kring droger. Även effekterna av 

samhälleligt perspektiv och ur ett individuellt perspektiv. På 70-talet när de så kallade missbrukarna 

blev straffade såg flera människor detta som ett övergrepp och hinder i individens rehabilitering. Om 

man jämför andra länder med Sveriges narkotikapolitik så är Sveriges mer restriktiv. Då 

grundpelararen inom den svenska politiken är att kontrollpolitik, behandling och förebyggande arbete 

av narkotikamissbruk är en samverkan 2 

 

                                                 
1 (https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/bruk-och-missbruk/vad-ar-bruk-och-missbruk/ - 160513). 
2 (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%c3%a5ng/narkotikapolitik - 160513). 
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1.2 Begreppsdefinitioner 

Med självmedicinering i denna studie menar vi användning av olika substanser som får personen att 

må bättre både fysiskt och psykiskt. Dessa substanser är narkotikaklassade mediciner, annan narkotika 

och alkohol. Vi menar inte att alla som definierar sig som självmedicinerande automatiskt faller inom 

kategorin missbruk. Istället menar vi att varje individ som intar olika preparat har en egen syn på sitt 

intag. Då kategorin missbruk är ett laddat ord är det även vanligt att en person som blir kategoriserad 

som missbrukare ses som avvikare i samhället och risken att bli stämplad är stor (Lalander 2010). Vi 

låter respondenterna själva definiera sitt intag och på så sätt blir denna studie väldigt individbaserad. 

Med hjälp av självmedicinerings-hypotesen och stämplingsteorin försöker vi undersöka hur det 

faktiskt ser ut i samhället för den grupp människor som definierar sitt intag som självmedicinering. Ett 

exempel på självmedicinering kan vara en person som går på substitutionsbehandling med metadon, i 

syfte att minska sitt heroinintag. Om en person gör detta utan kontakt med något behandlingsprogram 

eller liknande blir det en typ av självmedicinering ur individens perspektiv men kanske ett missbruk ur 

ett samhällsperspektiv. Inom substitutionsprogrammen är det vanligt att medicinen läcks ut och börjar 

säljas svart ute på gatan (Hasselgren, 2014).  

 European Monitoring Center for drugs and Drug Addiction definierar ordet addiction såhär: 

“En upprepande kraftfull motivation till att engagera sig i ett medvetet beteende som inte har något 

överlevnadsvärde, anförskaffat på grund av engagemanget i detta beteende, med betydelsefull 

potential för ouppsåtlig skada” (European Monitoring Center for drugs and Drug Addiction, 2013 s. 27 

vår översättning). Drogupplysningen menar att det finns tre skilda begrepp som ofta klumpas ihop till 

ordet missbruk. Dessa är bruk, missbruk och beroende. 

 Bruk av en drog innebär att man konsumerar den utan att vara beroende och utan att användandet 

tillfogar individen eller dess omgivning någon skada. (...) Missbruk innebär att bruket av drogen 

påverkar individen eller dess omgivning negativt. Enligt internationellt godkända kriterier övergår 

bruk i missbruk främst när användandet går ut över individens sociala liv, såsom hem, familj, arbete 

och skola, men också om bruket leder till ökad risk för fysisk skada. (...) Ett utvecklat beroende 

innebär att man inte längre kan styra över sitt användande och drogen påverkar hjärnan så mycket att 

den förändras påtagligt. Att bryta ett beroende är mycket svårare än att bryta ett missbruk 3 

 

1.3 Forskningsfråga 

Vi vet att det finns människor som tar olika substanser för att må bättre (Khantzian & Albanese, 

2008). Vissa ses som missbrukare medan intagaren själv definierar sig som något annat. Johansson & 

                                                 
3 (http://www.drogupplysningen.se/artiklar/bruk-missbruk-eller-beroende - 160415). 
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Lalander (2010) menar att missbruk är ett socialt problem och detta skriver Becker (2006) om, när 

missbrukare klassas som avvikare. I Sverige kan man se uppfattningen om missbruk som ett problem 

inom socialtjänst, sjukvård och rättsväsende (Samuelsson, 2015). I Sverige finns det flera olika 

behandlingar för missbrukare dock är dessa behandlingar utformade att behandla missbruk, det talas 

inte om behandling av annat än missbruk (Samuelsson, 2015). Detta kan avskräcka folk från att söka 

hjälp om de själva inte vill acceptera denna kategorisering Vi menar att diskursen kring missbruk, så 

som den visar sig inom “missbruksbehandling” innehåller väldigt snäva kategorier som drar många 

över en kam.  

 

1.4 Syfte 

Alla personer som intar olika former av substanser har egna subjektiva känslor, uppfattningar och 

orsaker till sitt intag. Studiens syfte är att visa hur personer som intar/intagit 

narkotika/narkotikaklassad medicin och/eller alkohol kategoriserar sitt intag och vad som ligger 

bakom detta. Syftet är även att genom individens subjektiva upplevelse, förstå bakomliggande orsaker 

till intaget som i sin tur skulle kunna leda till en förbättrad “missbruksbehandling”.  

 

1.5 Frågeställningar 

1. Hur kategoriserar personer sitt nuvarande eller före detta intag och vad motiverar denna 

kategorisering? 

2. Hur kan en ökad förståelse för intagarens kategorisering av och orsaker till intaget leda till en 

förbättrad “missbruksbehandling”? 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi två tidigare gjorda studier av del Eva Samuelsson och dels Bengt 

Svensson.  

 

2.1 Eva Samuelsson - Use or misuse? 

Samuelssons avhandling presenterar fyra undersökningar om hur professionella inom 

missbruksbehandling ser på olika typer av missbruk och vad som gör ett missbruk mer eller mindre 

allvarligt. I vår uppsats undersöker vi individens egna upplevelser kring intag av narkotika och alkohol 

samt deras uppfattning av kategoriseringar och bemötande. För att sätta deras individuella syn i ett 

sammanhang samt att utmana den rådande synen på ”missbrukare” inom missbruksbehandling tyckte 

vi att det var relevant att undersöka upplevelserna och kategoriseringarna hos de professionella 

aktörerna inom olika typer av behandlingsystem. Därför anser vi att Samuelssons avhandling är av 

stort intresse då den tar upp detta. Den undersöker människor inom storstadsmiljöer i Sverige precis 

som vår studie och dessutom är den relativt nyskriven. 

 Samuelssons avhandling, bestående av fyra studier, undersöker hur personal inom missbruks- och 

beroendevården i Sverige uppfattar behandlingsbehov och konsumtion av narkotika och alkohol. De 

professionellas syn och kategoriseringar är av avgörande vikt för att en klient/patient ska få 

behandling. Exempel på kategorier är “brukare” eller “missbrukare” samt “behandlingsbara” eller 

“icke-behandlingsbara”. Dessa kategoriseringar är av stor vikt i vilken hjälp som erbjuds (Samuelsson, 

2015). Vidare beskrivs en brist på konsensus i Sverige gällande missbruks- och 

beroendeproblematiken både gällande dess karaktär och vad som krävs för att lösa dessa problem. 

Denna brist på konsensus finns både på praktisk nivå och på forskningsnivå och delas av Samuelsson 

in i två perspektiv nämligen det medicinska perspektivet och det sociala perspektivet. Hon menar att 

det är ett ideologiskt slagfält mellan dessa perspektiv (Samuelsson, 2015). 

 I Samuelssons första undersökning tillfrågades professionella inom socialtjänstens missbruksvård, 

landstingets beroende och kriminalvårdens frivård om deras syn på olika typer av missbruk i 

förhållande till samhällsproblematik, beroendepotential och möjligheten att ta sig ur ett problem med 

eller utan behandling. Det visar sig att åsikterna hos dessa professionella skiljde sig beroende på 

organisationen de arbetade för, utbildning, kön och arbetserfarenhet. Det var stor skillnad gällande 

olika substanser. Tobak sågs som ganska oproblematiskt för både individ och samhälle, amfetamin, 

kokain och heroin såg som allvarliga samhällsproblem med hög beroendepotential och väldigt svåra 

att ta sig ifrån. Mellan dessa två återfanns alkohol, cannabis och läkemedel. Tron på att 

klienterna/brukarna skulle klara av eventuella problem utan hjälp var låg vilket Samuelsson menar 

hänger ihop med de professionellas yrkesroll som förmedlare av behandling.  
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En sista slutsats Samuelsson presenterade av den första undersökningen är att uppfattningarna var 

relativt lika i de olika delarna av behandlingsystemet och dessa liknar även den allmänna 

befolkningens uppfattningar. Alltså reflekterar de professionellas uppfattningar om 

missbruksproblematik och dess lösningar de rådande uppfattningarna i samhället i stort (Samuelsson 

2015). 

 I Samuelssons andra undersökning studerades de professionellas uppfattning av allvaret hos 

substansbruket baserat på vem brukaren av alkohol eller narkotika var. Detta gjordes genom en 

webbaserad undersökning där professionella från socialtjänstens missbruksvård och landstingets 

beroendevård. De fick ett antal beskrivningar av fiktiva brukare som där alla använde antingen 

alkohol, cannabis eller kokain (Samuelsson 2015). Enligt resultaten var det inte bara vilken substans 

som används, karaktären och förekomsten av negativa effekter som avgör hur allvarligt 

substansanvändandet ansågs vara. Faktorer som ålder, familjesituation, sociala- och ekonomiska status 

spelar även in på hur allvarligt substansanvändandet ansågs vara. Det framgick tydligt att cannabis och 

kokain användande ansågs som allvarligare än alkohol, detta oavsett omfattningen på bruket. Detta ser 

Samuelsson som anmärkningsvärt och hävdar att alkoholproblemen har mer omfattande negativa 

effekter än cannabis både på samhälls- och individnivå. Detta menar hon beror på att cannabis är 

olagligt och att de professionella avspeglas i sin professionella uppfattning. Äldre personers bruk sågs 

som mer allvarligt än yngres. Om personen hade barn ansågs bruket allvarligare än om personen inte 

hade barn. En person med jobb eller som studerade ansågs inte ha ett lika allvarligt bruk som en 

person som var arbetslös (Samuelsson, 2015). Etnicitet eller kön var inte avgörande i Samuelssons 

huvudanalys. Dock menar hon att det finns variationer i bedömningarna beroende på den 

professionellas ålder, yrke utbildning och kön. Alltså spelar inte bara brukarens sociala situation roll 

utan även vem inom missbruksvården personen möter. Alltså är det viktigt för professionella inom 

missbruksbehandling att vara självmedvetna (Samuelsson, 2015). 

 I den tredje studien användes samma fiktiva personbeskrivningar som i den andra studien till 

samma respondenter. Nu studerades vad de professionella ansåg angående behovet av 

psykosocialbehandling, medicinsk behandling och möjligheterna för brukarna att klara av situationen 

själva. Resultaten visar att de från socialtjänsten var mer positiva till brukarnas möjligheter att klara av 

situationen själv än vad personerna från landstinget var, som var mer benägna att rekommendera 

medicinsk behandling. Detta tror Samuelsson reflekterar de olika arbetsuppgifterna de olika 

yrkeskategorierna har. Landstinget har insatser mer direkt riktade till bruket av substansen medan 

missbruksbehandlingen inom socialtjänsten även har andra arbetsuppgifter som rör boende, 

sysselsättning och försörjning Samuelsson, 2015). 

 Den fjärde studien var en fokusgruppstudie där samma professionella som deltog i de två 

föregående studierna, det vill säga den andra och tredje studien. Här handlade det om behovet av 
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alkohol och narkotika behandling i samband med kön. Det förekom en tolknings repertoar där mäns 

och kvinnors skilda behandlingsbehov betonades, detta motiverat av biologi, psykologi och social 

utsatthet. Det framkom även en motreaktion till denna ståndpunkt där det istället ansågs att 

missbruksvården bör ifrågasätta de rådande maskulinitetsidealen. Man ansåg att mäns alkohol och 

narkotikaanvändning inte blev psykologiserat på samma sätt som kvinnors alkohol och 

narkotikaanvändning (Samuelsson, 2015). 

 Samuelssons slutsats för de fyra studierna var bland annat att sociala kategorier som social- och 

ekonomisk status, ålder, kön och etnicitet kan spela roll för vilka bedömningar de professionella 

gjorde. Ett exempel är att en arbetslös persons substansanvändande ansågs som allvarligare än en 

person med arbete. Det har framkommit hos de professionella att kvinnors antagna skillnader i termer 

av biologi, psykologi och social utsatthet kan leda till att de får mer hjälp än en man i samma situation. 

Detta kan ses som att kvinnors bruk värderas på ett annat sätt än mäns vilket kan komma att stämpla 

brukande kvinnor som större avvikare. Något som kan begränsa handlingsutrymmet för kvinnor och 

osynliggöra mäns problem menar Samuelsson (Samuelsson, 2015). 

 Vi anser att en viktig slutsats utifrån Samuelssons arbete är att olika professionella inom 

missbruksbehandling har skilda uppfattningar om dem de behandlar. Detta gör att en klient inom 

missbruksbehandling kan bli bemött väldigt olika beroende på vilken professionell person den möter. 

Samuelsson visar på att det finns en viss skillnad i attityd mellan det medicinska och det sociala fältet, 

men också på individnivå mellan olika behandlare. Dessutom spelar klientens sociala status, inkomst 

och kön in på hur de blir bemötta (Samuelsson, 2015). 

 

2.2 Pundare, jonkare och andra - Bengt Svensson 

1996 skrev Bengt Svensson doktorsavhandlingen, Pundare, jonkare och andra. I avhandlingen 

beskriver Svensson olika kategorier av narkotikaintag. Han lyfter fram att det som folk uppfattar är 

missbruk är kulturbestämt. Svensson menar att för myndighetsföreträdare inte använder ordet bruk 

som ett intag av droger utan de karakteriserar intaget som missbruk. Detta är något som särskiljer de 

som själva använder narkotika, de har andra definitioner av sitt intag av narkotika. De kulturella, 

ideologiska av det som ses som normalt, onormalt eller som önskvärt, inte önskvärt har starka 

kopplingar till språket. Svensson har därför formulerat olika uppdelningar som beskriver 

droganvändare ur olika perspektiv. Han är därmed mindre kulturbunden än vad omgivningen är till 

narkotikaanvändningen, ofta klassificeras all användning av narkotika som missbruk. Svensson (2005) 

tar upp fem olika indelningar som på olika sätt beskriver personens intag. Denna uppdelning kan 

handla om att pendla mellan de fem olika kategorier. De två sista kategorier är de som mest beskrivits 

inom svensk forskning, medan de tre första är de som är relativt outforskade. 
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 Den första delen som Svensson (2005) beskriver kallar han för den experimenterade användningen. 

De som ingår inom denna uppdelning är de som inte blir beroende av preparatet. Individerna är 

nyfikna och vill testa på men slutar där, de fortsätter alltså inte inta preparatet. 

 Det situationsbetingande bruket är den andra uppdelningen. Det handlar om de som befinner sig i 

en miljö och situationsbunden social kontext där droger är vanligt förekommande. Användningen av 

drogen behöver inte vara konstant utan användandet kan ske exempelvis på musikfestivaler, ravefester 

och utomlandsresor (Svensson, 2005). 

 Att ha narkotikaanvändningen som regelbunden vana, men som dock inte tagit över individens 

kontroll kallar Svensson (2005) för det kontrollerade bruket. Han gjorde en jämförelse av relationen 

till alkoholen för flera olika människor. Där det var vanligt med en fredags- och lördags konsumtion 

av alkohol. Samtidigt som det var situationsbestämda och som till stor del var tidsbestämda. 

 Det begränsade missbruket innefattar de som använder mycket narkotika men som samtidigt klarar 

av att upprätthålla basala sociala funktioner. 

 Den femte och sista uppdelningen kallar Svensson (2005) för det intensiva missbruket. Denna del 

kännetecknar de som varje dag vill/måste inta narkotika/alkohol. Allt handlar i princip om att få tag på 

droger, ofta kan därför ett arbete vara svårt att sköta. 

 Svensson (2005) djupgående in på personens intag, det framgår alltså att personerna som använder 

narkotika inte endast behöver ingå i kategorin missbruk. Svensson har med andra ord brutit ned 

kategorin missbruk och inriktat fokus på den aktuella situationen i personens liv. 

 



 
 

 
 

 

12 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 

I det här kapitlet går vi igenom de teoretiska och analytiska premisser som ligger till grund vårt arbete. 

Studien använder sig av tre teorier som på olika sätt kan förklara kategoriseringar, motiv till 

narkotikaintag och hur stämpling av avvikare socialt konstrueras. Vi har valt dessa teorier som 

utgångspunkt för att kunna sätta in respondenternas berättelser i ett större socialt sammanhang. Genom 

att använda oss av Culture in action-teorin kan vi se hur handlingarna hos våra respondenter påverkas 

av samhället och hur deras handlingar kan förändra hur de ser på samt kategoriserar sitt 

narkotikaintag. Självmedicinerings-hypotesen hjälper oss att förstå lockelsen och makten hos olika 

preparat samt vad som kan ligga bakom användandet av dessa preparat. Stämplingsteorin visar makten 

i kategoriseringar, hur stämplingar av individer påverkar både individerna själva och samhällets syn på 

dem. Med hjälp av dessa teorier försöker vi svara på hur våra respondenter kategoriserar sitt intag, 

varför de kategoriserar intaget som de gör och vad detta kan ha för betydelse ur ett 

behandlingsperspektiv. 

 

3.1 Ann Swidler - Culture in action 

Swidlers teori utgår från en syn på att värderingar och kultur inte formar en människas handlingar så 

direkt som oftast antas. Swidler menar att människor använder kulturen för att rättfärdiga handlingar 

snarare än att de bli passivt påverkade av den. Detta tycker vi kan vara användbart i att förstå en 

människas motiv och rationaliserade av sitt narkotikaintag. Genom att formulera sina egna kategorier 

och definitioner av koncept som missbruk, självmedicinering och bruk kan en person som intar 

narkotika delvis bibehålla sina värderingar. Detta trots att det ur ett kulturellt perspektiv kanske inte 

skulle gå att bibehålla dessa värderingar utifrån handlingarna som personen i fråga utför. Det kan visa 

på att handlingarna i sig inte är så influerade av en persons värderingar utan att värderingarna snarare 

förändras för att passa till handlingar. 

 Swidler menar att ge en alternativ syn på att förstå hur kulturen påverkar människans handlingar 

(Swidler, 1986). Swidlers syn på att värderingar och kultur inte formar en människas handlingar så 

direkt som oftast antas tycker vi kan vara användbart i att förstå en människas motiv och 

rationaliserade av sitt narkotikaintag. Swidler menar att människor använder kulturen för att rättfärdiga 

handlingar snarare än att de bli passivt påverkade av den. 

 Swiddler, med sin syn på hur kultur påverkar människors handlingar, kritiserar Webers och Parsons 

syn på värderingar och hur kulturen påverkar människors handlingar. Enligt Parsons teori om 

värderingar är det kulturen som genom värderingar visar vägen till vissa handlingar snarare än andra 

handlingar. Kulturella traditioner bär alltså med sig vad Parson kallar värdeorienteringar (value 

orientations). Parson menar att en kulturell tradition innebär delade normativa värderingar som 
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uttrycks i värdeorienteringar. Swidler menar att denna idé överlevt på en västerländsk uppfattning av 

att alla handlingar är drivna av ett ultimat slutmål. Det vill säga att kulturen formar handlingar genom 

att visa för personer vad de vill ha. Här menar dock Swidler att det inte går att utläsa vad människor 

vill ha bara genom att se på deras handlingar (Swidler, 1986). 

 Swidler går igenom olika syn på kultur kopplat till klass. Hon menar att det inte går att bevisa att 

väldigt fattiga vill samma sak som personer ur medelklassen. Vidare menar hon att de kulturella 

skillnaderna mellan klasserna delvis sätter hinder för en person som är fattigt uppväxt att ta sig in i 

medelklassen. Hon menar att kulturen, ur ett klassperspektiv, inte direkt formar vad en person vill ha 

eller tycker sig behöva utan snarare är en stil och en samling kunskaper. Kulturen ur ett 

klassperspektiv förklarar alltså inte värderingar och preferenser utan kan ses som kulturellt formade 

vanor, kunskaper och stilar (Swidler, 1986). 

 Enligt Swidler formas inte handlingar av varken intressen eller irrationella värderingar som 

exempelvis Weber menar med bland annat sin förklaring av den protestantiska arbetsmoralen. Dessa 

förklaringar är enligt Swidler bristande eftersom de bygger på det så kallade enhets agerande (unit 

act), tanken att en person väljer en handling i taget i enlighet med dennes värderingar och intressen. 

Enligt Swidler kan en person inte bygga upp handlingssekvenser steg för steg och med varje handling 

försöka att maximera ett resultat. Swidler menar istället att handlingar är integrerade i större 

sammanställningar som hon kallar handlingsstrategier (strategies of action) (Swidler, 1986). Här har 

kulturen en självständig kausal roll eftersom den formar egenskaperna som skapar dessa 

handlingsstrategier (Swidler, 1986). 

 Alltså påverkar inte kulturen handlingar genom slutgiltiga värderingar som handlingarna styr emot. 

Istället formar den en repertoar eller en verktygslåda av vanor, kunskaper och stilar ur vilka människor 

skapar handlingsstrategier. Strategi menas inte här som en medveten plan gjort för att uppnå ett mål. 

Det är snarare ett generellt sätt att organisera handlingar som kan leda till uppfyllelsen av flera olika 

livsmål. Handlingsstrategier innehåller och är beroende av vanor, humör, känslor och världsbilder. 

Människor bygger inte en handlingslinje från grunden genom att välja en handling i taget för att uppnå 

ett mål. Istället konstruerar människor handlingskedjor med åtminstone några i förväg konstruerade 

länkar. Kulturen influerar handling genom formen och organiseringen av dessa länkar, inte genom att 

avgöra slutmålen. Swidlers modell visar också på att alla kulturer innehåller olika och ofta motsägande 

symboler, ritualer, historier och vägledningar. Kulturen är inte ett enhetligt system som flyttar 

handlingar i en enhetlig riktning. Kulturen är en verktygslåda ur vilken människor kan välja olika delar 

för att bygga sina handlingslinjer (Swidler, 1986). 

 Denna syn på kultur kan ge alternativa svar på frågan hur kulturen influerar handlingarna hos olika 

grupper inom samma strukturella sammanhang (Swidler, 1986). Som nämnts ovan menar Swidler att 
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värderingar (uppkomna ur kulturen) inte formar handlingar genom att diktera handlingarnas slutmål 

utan istället finjusterar värderingarna handlingarna inom en redan etablerad livsstil (Swidler, 1986). 

 

3.2 Själmedicineringshypotesen 

Sjävmedicineringshypotesen (SMH) är en teori som utgår från det psykodynamiska och det 

psykiatriska perspektivet. Den utvecklades av Edward J. Khantzian och ALBANESE FÖRNAMN går 

i korthet ut på att förstå motiven bakom en persons missbruk (Khantzian & Albanese, 2008 ). 

Khantzian menar att missbruk beror både på biologiska och psykosociala faktorer. Han menar att 

personer ofta använder beroendeframkallande droger för att självmedicinera bort sina svårigheter och 

kval. Detta underlättar i förståelsen för den missbrukande personen och rollen missbruket har i dennes 

liv (a.a.). 

 Khantzian trodde att det fanns ett samband med aggressionssvårigheter hos många heroinister. 

Utifrån kliniska observationer drog Khantzian slutsatsen att människor med aggressionsproblem är 

predisponerade att bli beroende av heroin (Khantzian et al., 1974). Detta blev början på 

sjävmedicineringshypotesen som senare kom att inkludera andra substanser som kokain och alkohol 

(Khantzian, 1997). Khantzian menade också att det finns en koppling mellan ADHD, bipolaritet och 

ökade risker för missbruk (Khantzian & Albanese, 2008.). 

 SMH har två viktiga aspekter. Den första är att beroendeframkallande droger blir 

beroendeframkallande för att de besitter den kraftfulla egenskapen att kunna mildra, ta bort eller ändra 

psykologiskt lidande. Den andra är en persons val av droger är till stor del specificerat utifrån 

personens svårigheter och personlighet. Det finns ingen universell dragning till alla 

beroendeframkallande droger. Även om en person kan experimentera med olika droger så beror 

drogvalet på vad drogen gör för eller ger personen (a.a.). Khantzian menar att individer med 

beroendetendenser inte väljer att bli beroende av en specifik drog. Istället experimenterar individer 

med olika droger och märker att den dras till en viss ”drogtyp”, exempelvis opiater eller stimulanser, 

för att dessa droger får individen att må som bäst. Olika droger har olika egenskaper som samspelar 

med individens personlighet och smärtsamma känslor, vilket gör dess effekter behagliga eller 

obehagliga för den specifika individen (Khantzian & Albanese 2008). I att förklara varför 

missbruksbeteende har en sådan dragningskraft som den har måste man förstå vad drogen gör för 

personen som använder den. Detta skapar en välbehövlig medkänsla och förståelse. Khantzian menar 

att denna sida av missbruksbeteendet har fått för lite uppmärksamhet (a.a.). Den grundläggande idén 

att mänsklig smärta och psykologiskt lidande är roten till de flesta missbruksbeteendena motsäger 

dock inte att det finns andra motiv till bruk så som belöning, lustfyllda upplevelser och 

självdestruktivitet. Dock understryker SMH hur beroendeframkallande substanser kan lätta, lugna och 
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förändra lidande och det är detta som ger dessa substanser en så enorm makt till att ta över en persons 

liv (a.a.). Khantzian har tillsammans med Halliday och McAuliffe utveckalt en gruppterapimodell för 

narkotikaanvändare kallad modified dynamic group theraphy (MDGT), denna modell delar många 

idéer med SMH (Khantzian, Halliday & McAliffe, 1990). Idéerna gällande vikten av att förstå 

smärtorna som kan ligga till grund för droganvändning. MDGT utnyttjar psykodynamiska principer 

för att förstå och behandla droganvändare. Den är designad för att ta upp narkotikaanvändares 

svårigheter i att förstå och reglera känslor, självkänsla, relationer och självomhändertagande. Då dessa 

svårigheter kan göra att personerna är benägna att förlita sig på narkotika. Dessa idéer känns igen från 

SMH (Khantzian, Halliday & McAliffe, 1990). 

 En mer behavioristisk syn på självmedicinering finns i from av David F. Duncans teori (Duncan, 

1974). Teorin utgår från idén att beroende grundar sig i negativ förstärkning snarare än positiv 

förstärkning. Positiv förstärkning innebär att ett beteende förstärks av en positiv effekt, negativ 

förstärkning däremot innebär att en handling får något obehagligt att försvinna. Detta menade Duncan 

skiljer annat bruk av substanser från beroende. Den viktiga skillnaden är att alla människor kan bli 

påverkade av positiv förstärkning, det fungerar på alla, medan negativ förstärkning bara fungerar på 

människor som har obehagliga eller negativa känslor de behöver få bort (Duncan 1974). 

 Självmedicinerings-hypotesen hjälper oss att teoretiskt kunna konkretisera en idé om 

självmedicinering. Detta gör att vi kan sätta in respondenternas tankar om självmedicinering i ett 

teoretiskt sammanhang. Heilig (2015) redovisar medicinsk forskning som talar emot ett tydligt 

samband mellan hög ångest, låg sinnesstämning och beroende. Vi använder oss ändå av SMH 

eftersom vi är ute efter hur respondenterna ser på sitt intag och kategoriserar det. Oavsett ifall de ur en 

medicinsk definition inte skulle ses som självmedicinerare eller ifall det är någon form av 

efterhandskonstruerad förklaring. Det viktiga är respondenternas upplevelser och berättelser. SMH ger 

oss ett teoretiskt bygge att analysera dessa med. 

 

3.3 Stämplingsteori 

För att kunna förstå avvikelsens natur krävs en förståelse för varför en viss människa blir stämplad. 

Olika kategorier av avvikelser ger olika stämplingar som visas i form av etiketter, detta är ett uttryck 

av samhällets maktstruktur (Giddens, 2007). Stämplingsteorin visar hur olika kategoriseringar kan 

leda till stämplingar av individer. Vårt arbete handlar om hur olika kategoriseringar påverkar 

människor som intar narkotika samt deras upplevelse av kategoriseringar. Dessutom att 

kategoriseringar kan skapa en samhällssyn på vissa beteenden som avvikande. Därför anser vi denna 

teori högst relevant för vår uppsats. 
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 Stämplingsteori förknippas ofta med Howard Becker, han var en sociolog som ville visa hur 

avvikande identiteter skapas genom stämpling eller etiketter. Det avvikande beteendet i sig var inte av 

intresse för Becker som menade att avvikande beteende endast blir avvikande efter att beteendet fått 

etiketten “avvikande”. Becker ansåg alltså inte att det avvikande beteendet var den avgörande faktorn. 

Mer fokus läggs på de processer som inte är relaterade till beteendet och som sedan leder till en stor 

påverkan om en person stämplas som avvikare eller inte. Att få etiketten “avvikande” kan avgöras av 

så lite som kläder, dialekt, utseende, beteende, etnisk bakgrund etcetera (Giddens, 2007). 

 Howard Becker gjorde studier av vad han kallade marijuanamissbrukare och det är denna studie 

som starkast kom att förknippas med stämplingsteorin (Becker, 2006). Att röka marijuana i början av 

1960-talet var en aktivitet som fanns inom vissa subkulturer. Becker (2006) kom fram till att om 

någon skulle bli en marijuanamissbrukare eller inte, berodde på om hen blev accepterad i just den 

subkultur hen befann sig i. Det spelade också roll om hen umgicks med vana missbrukare och/ eller 

vilken inställning hen hade till de som inte använde marijuana. Marijuanarökning är en del av det som 

kan kallas avvikarkarriären. Gradvis kopplar man ihop de som andra ser som avvikande och hur denna 

gradvisa process sker i ett socialt interaktionssammanhang. Becker inriktar sig mer på det sociala 

sammanhanget än drogen i sig. Becker anser detta vara väldigt viktigt eftersom narkotikan ofta 

beskrivs som det avgörande i skolan och i media gällande avvikelse (Becker,2006). 

 Edwin Lemert (1972) menade att stämplingen kan påverka personens självbild. Att ägna sig åt 

sådant som sällan upptäcks, eller åt mindre avvikande beteenden som sällan blir kända kallar Lemert 

för lagöverträdelser. Detta är primär avvikelse som ofta blir marginella på personens självbild, dessa 

avvikande handlingar kan komma att normaliseras. När det handlar om större avvikande handlingar 

som inte blir normaliserade kan personen bli stämplad som avvikare i form av olika kategorier. När 

personen blir stämplad och själv börjar acceptera denna stämpling samt uppfattar sig som avvikare 

sker det enligt Lemert en så kallad sekundär avvikelse (Lemert, 1972). 

 Då länder, städer, kommuner kan ha olika lagar och regler samt normer skapas det olika 

definitioner av vad som exempelvis är kriminellt. Det är alltså de som har makten i ett samhälle, en 

plats eller i en grupp som avgör vad som är avvikande i sig, stämplingsteorin utgår inte från att 

handlingen är kriminell i sig. Ett beteende kan med andra ord vara accepterat i en ort medan det ses 

som avvikande i en annan. Stämplingen är inte helt slumpartad utan grunden för stämplingen kan vara 

skillnader i uppfostran, vilket område man bor i, vilket nätverk familjen har, attityder etcetera 

(Giddens, 2007). 
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4 Metoder och material 

I detta kapitel börjar vi med att redovisa studiens relevanta sökbegrepp och de databaser som vi 

använt. Dessa begrepp visar hur vi antagit de aktuella områdena för vår studie, detta ger en enkel 

överblick på studiens huvudteman. Därefter redogör vi för studiens metodologiska förutsättningar. Vi 

redovisar vilken metod vi valt och varför vi valt just den. Vidare redovisas vår förförståelse gällande 

studiens teman samt hur vi förhållit oss till denna förkunskap. I näst sista delen beskriver vi studiens 

genomförande, hur vi funnit respondenter och hur intervjuerna utförts. Slutligen redovisar vi en 

noggrann och utförlig beskrivning av undersökningens etiska aspekter. 

 

4.1 Databaser och sökbegrepp 

Sökbegrepp: Självmedicinering, Self medication, addiction, addiction definition, stämpling, stigma, 

avvikelse, kategorier, makt, normer, utanförskap, missbruk, selfmedication hypothesis, Khantzian 

Databaser: Diva, Google scholar, ESH Discovery 

 

4.2 Metodval och dess avgränsningar. 

Vår studie utgår ifrån en kvalitativ forskning med en abduktiv ansats. Vi ville få så hög reliabilitet och 

validitet som möjligt när vi utförde denna studie. Vi utförde därav semistrukturerade intervjuer för att 

få ingående och detaljerade svar. Vi ställde öppna frågor utifrån en intervjuguide, genom dessa öppna 

frågor kunde respondenterna svara utifrån sin egen tolkning och sitt eget synsätt, vår förförståelse 

speglade alltså inte respondenterna. Då syftet med studien var individens perspektiv så lät vi dem och 

deras berättelse ta den största platsen. Vi ville därför gå in neutrala för att undvika att påverka 

respondenternas svar. Hade vi däremot ställt styrda frågor hade svaren troligtvis avspeglat vår egen 

förförståelse eftersom vi då skulle välja vilken riktning intervjun skulle ta, vilket vi inte ville. Utöver 

detta använde vi även oss av tidigare forskning och artiklar samt litteratur för att utöka våra svar. Detta 

material kom slutligen att bli vårt resultat efter det att vi transkriberat intervjuerna. Med hjälp av detta 

använde vi oss av en hermeneutisk tolkning (Thuren, 2007), på så vis blev det enklare att förstå 

människors handlingar, tolkningar och motiv. 

 Vi har valt att undersöka individens egna perspektiv på sitt intag då vi är intresserade av deras 

subjektiva uppfattning, därför valde vi att avgränsa oss till de individer som har eller har haft ett intag. 

Då den personliga kategoriseringen hos intagaren är i fokus för studien föll det sig naturligt att det är 

dessa individer som utgör respondentgruppen och att vi avgränsar oss till denna grupp. 
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4.3 Förförståelse 

Den gängse samhällssynen på missbruk utmanas i viss mån i denna uppsats. Detta för att vi ville få in 

intagarens perspektiv i detta sammanhang. Vi försökte så gott vi kunde, hålla oss neutrala utan egna 

värderingar och åsikter, för att få så hög reliabilitet och validitet som möjligt. Då vi har ett starkt 

intresse för detta område är vi noga med att vår egen förförståelse i så liten grad som möjlig ska 

påverka det vi undersöker. Vi har självfallet egna subjektiva uppfattningar, men dessa kommer att 

redovisas. Vi kommer alltså göra vårt bästa för att vår förförståelse inte ska påverka resultatet 

(Bryman, 2008). 

 

4.4 Genomförande av studien 

Då denna studie är en kvalitativ studie var syftet inte att generalisera resultatet till en annan 

population. Med hjälp av den kvalitativa inriktningen var meningen att undersöka eventuella 

samband i de olika berättelserna gällande upplevelsen av intag. Därför var kvantitativ inriktning här 

inte aktuell. Våra respondenter kommer från skilda ställen bland annat: socialtjänst och ideella 

organisationer samt sociala medier. Det var relevant att söka efter respondenter hos socialtjänst och 

ideella organisationer eftersom den typen av verksamheter har insatser som bland annat riktat sig till 

den grupp vi var intresserade av att intervjua. Studien redovisar sex kvalitativa intervjuer med 

respondenter som intar eller har intagit narkotika och/eller har/haft ett stort intag av alkohol. 

För att nå intervjupersonerna var första steget att registrera en ny mejladress avsett för vårt 

examensarbete. Därefter sammanfattades syftet med studien i form av ett meddelande som skickades 

iväg till 44 olika mejladresser som har koppling till vård- och omsorgsarbete och socialt arbete. 

Vi ansåg det lämpligast att mejla till socialtjänsterna, sjukhusen, vårdcentralerna, ideella 

organisationer osv därför att vårt valda område är väldigt integritetskänsligt och antog att detta var en 

chefsfråga. Genom att mejla ut vår information kunde de därmed vidarebefordras till de berörda 

cheferna som i sin tur kunde besvara oss. Skulle vi personligen ha åkt runt till olika verksamheter hade 

det troligtvis endast tagit en massa tid samt att personalen på plats kanske inte skulle kunna avgöra om 

de kunde hjälpa oss. De ideella organisationerna vi mejlade till var: RSMH, RFHL, KRIS, 

Frälsningsarmén, Rainbow Sweden, prima gruppen, maskrosföräldrar och convictus. I bilagorna 

redovisas de bifogade meddelandena. 

 En av Stockholms socialtjänster sammankopplade oss med en person som blev vår första 

respondent. En annan respondent tog kontakt med oss genom annonsen på Facebook. Vi valde lägga 

ut annonsen på Facebook därför att det skulle öka våra chanser att finna respondenter. Då dessa 

personer är svåra att hitta frågades även bekanta om de kände några som passade in och var villiga att 

ställa upp på intervjuer. En av respondenterna var en bekant till en person som vi kände. Vi gick även 
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förbi X-Cons och frågade om personer att intervjua, därifrån resulterades i tre respondenter. Vi har 

alltså använt oss av en kombination av snöbollsurval och bekvämlighetsurval. 

 Respondenterna träffade vi personligen och intervjuerna utfördes på olika platser. Två av 

respondenter intervjuades i studierum på bibliotek, en intervju genomfördes hemma hos respondenten 

och de tre andra på den tidigare nämnda organisationen. Alla intervjuer spelades in och raderades efter 

att de transkriberats. Transkriberingen gjordes med hjälp av programmet Express Scribe. Analysen av 

materialet skrevs utifrån teman och stödord. Det relevanta som kunde besvara frågeställningarna togs 

ur och bildade slutligen studiens resultat, analys och diskussion. 

 

4.5 Etiska komplikationer och överväganden 

De etiska aspekterna gällande studiens område var väldigt viktigt att ta i beaktning då alla 

respondenter delade med sig av sina egna berättelser med förväntan om att vara konfidentiell. I 

samtliga intervjuer frågades deras tillåtelse att spela in intervjun, vi framförde noggrant att 

inspelningen direkt kommer att raderats efter att intervjuerna transkriberats. Hade inspelningen nekats 

hade intervjun omedelbart avslutats eftersom empirin inte hade blivit lika trovärdig, dock nekade 

ingen av respondenterna att spela in intervjuerna. 

 Respondenterna blev även väl informerade angående informerat samtycke, både innan och vid 

intervjutillfället (Vetenskapsrådet, 2011). Studiens syfte berättades, dock fick respondenterna inte 

konkreta detaljer angående studien, allt för att minimera risken för att påverka svaren. Respondenterna 

blev informerade om att de när som helst kan avbryta intervjun både vid första kontakt och i början av 

själva intervjutillfället. Efter det att materialet transkriberats togs alla ordinära namn och platser bort 

och ersattes med påhittade därefter raderades inspelningarna alltså har de endast varit tillgängliga för 

oss författare. Ett empatiskt och hövligt bemötande gentemot respondenterna under intervjuerna 

värdesattes högt och materialet redovisades korrekt. Vi har med andra ord inte förvanskat eller 

medvetet misstolkat innehållet i intervjuerna (a.a.). Slutligen har vi utifrån vår bästa förmåga försökt 

förmedla en rättvis tolkning av respondenternas svar i kombination med studiens teorier och på ett 

ärligt sätt koppla samman detta med tidigare forskning. 

 

5 Resultat 

I detta kapitel redovisas studiens slutliga resultat. Alla sex intervjuer kommer att presenteras efter 

varandra. Syftet med att intervjuerna är uppdelade under egna underrubriker är för att synliggöra alla 

respondenter lika mycket. Varje berättelse lyser därmed bättre upp och det tydliggörs hur unika alla 

respondenter är. En annan förklaring till denna resultatuppdelning är för att tydligare visa vad som 

stämmer överens och vad som skiljer sig i resultatet. 
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5.1 Thomas - “Det tråkiga livet utan amfetamin” 

Thomas är en sextioårig man som har intagit amfetamin intravenöst sedan trettonårs ålder. Han har 

även använt heroin i många år, något han dock slutat med. Thomas har suttit mycket i fängelse och 

utanför fängelset har han aldrig haft ett jobb utöver att sälja Situation Stockholm. Nu lever han på 

pension och bor i en lägenhet med sin sambo. Han säljer amfetamin för att finansiera sitt eget 

amfetaminintag. 

 Thomas berättade för oss att det var det var grupptrycket som fick honom att börja med amfetamin. 

Hans föräldrar använde även vid den tiden regelbundet amfetamin, men Thomas uttryckte “Jag har 

inget att klandra dem för”. Han och brodern kom alltid iväg till skolan och de hade alltid mat på 

bordet. Thomas förklarade att hans pappa lärde honom mycket viktiga saker angående 

amfetaminintaget och att modern accepterade att Thomas också använde amfetamin. Thomas sade att 

han hade svårt att förstå hur föräldrar till folk som intar narkotika kan säga upp kontakten med barnen 

på grund av intaget. Han tyckte att det vore bättre om föräldrarna istället försökte hjälpa sina barn. 

 Under intervjun med Thomas berättade han om sin upplevelse av att kläder och utseende spelar en 

stor roll på hur andra bemöter en. Thomas saknade tänder på överkäken vilket han upplevde som 

jobbigt. Han ångrar att han inte gick och satte in stifttänder när han en gång hade mycket pengar… 

“Det skulle jag ha gjort. Då skulle jag ha schyssta tänder. Det är det enda jag ångrar. Annars ångrar jag 

ingenting.”  Thomas menade alltså att han var nöjd med sitt liv och med sitt pågående drogintag. 

Thomas yttre fick dock konsekvenser, det antydde att han inte passade in i resten av samhället. Att 

Thomas inte ordnade sina tänder när han fick möjligheten till det var alltså det enda som han själv 

uttryckte att han ångrade.  

 När Thomas barn var små brukade han hämta och lämna dem på dagis och i skolan. Thomas 

berättade att det inte var någon i personalen som märkte att han använde droger. När mamman till 

Thomas barn hade sagt till personalen att “Thomas knarkar varje dag” hade de blivit förvånade och 

haft svårt och tro det då de upplevde honom som ordentlig. 

 Thomas förklarade att han blir som en annan människa på amfetamin, trevlig och social. 

Livet utan amfetamin beskrev han som tråkigt. Tristessen var den stora drivkraften till att fortsätta. 

Han använde tidigare heroin vilket han lyckades sluta med. Han hade dock ingen vilja att sluta med 

amfetamin. Han tyckte att det fungerade bra för honom och han sa att han kände sig normal när han 

använde det. Han tog alltså amfetamin för att fungera normalt. Thomas uttryckte flera gånger under 

intervjun att han såg sitt användande som självmedicinering “Jag anser att jag självmedicinerar, på ett 

olagligt sätt.” Han sade sig vara medveten om att hans intag sågs som missbruk i folks ögon eftersom 

att de inte förstod. Det var därför Thomas ville ställa upp på vår intervju, som han uttryckte, visa att 
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alla som intar droger inte är missbrukare och att vissa kan överleva och bli gamla. När han hör att folk 

kallar honom för missbrukare så blir han inte alls glad, han menar att de inte har någon aning vem han 

är “... Alla är inte missbrukare alltså i grund och botten. En del klarar faktiskt av att ta den här drogen 

och må bra liksom.” Han ansåg sig däremot inte ha ett missbruk idag men att han var i ett missbruk 

under den tiden han tog heroin eftersom allt enligt honom hade gått överstyr. Han förklarade att man 

blir en missbrukare när man går och stampar i golvet, att man vill ta mer och mer av drogen samt att 

man blir helt “knäpp” av drogen, att man inte kan föra sig bland folk. De som exempelvis sitter på 

parkbänkar och intar droger framför barn. Därmed tydliggjorde Thomas sin personliga skildring av 

kategoriseringar kring narkotikaintag. Dock menade han att alla inte har denna skildring. 

Thomas berättade att om en person ska sluta använda droger måste personen själv vilja sluta till 

hundraprocent och vara redo till att starta upp ett nytt liv, det går inte att tvinga någon i behandling. 

Han menar att det inte spelade någon roll om man blir inlåst därför att så fort man kommer ut fortsätter 

man använda droger igen, det hade Thomas personligen upplevt flera gånger. Enligt Thomas bör man 

få frågan: “vill du lägga av med det här? Eller vill du fortsätta med det här livet?” Får man svaret: 

“Jag vill lägga av” “Då kan vi ordna en behandling åt dig.”’ Han menade att de som blir tvingade in i 

behandling “du ska på behandling” blir det tvärt om för på en gång. 

 När vi frågade Thomas om vad han skulle velat ha för hjälp för att vilja sluta med droger svarade 

han att han gärna hade velat göra en massa roliga aktiviteter. Exempelvis att hoppa från höga höjder 

eller bungyjump, sådant med adrenalinpåslag. Thomas berättade att han i hela sitt liv velat bli en 

stuntman, det var hans högsta önskan men knarket tog över hans liv. 

 Thomas förklarade vidare att han gärna hade velat få mer kunskap från skolan, vården och 

socialtjänsten om drogernas konsekvenser tidigare i livet, idag ansåg han att de var försent. När 

Thomas gick i sjunde klass brukade han gå in på toaletten och injicera amfetamin, lärarna förstod 

aldrig någonting de trodde bara att han var ointresserad av skolan. Eftersom lärarna inte förstod vad 

som skedde fortsatte han med drogerna, han blev ju inte påkommen förklarade han. 

 Thomas ansåg att amfetamin absolut inte skulle vara lagligt för alla, därför att alla inte klarar av 

användandet av amfetamin. Däremot skulle det vara lagligt för de som klarar av det. Vidare uttryckte 

Thomas att eftersom han kunde hantera intaget så pass väl ansåg han att staten borde ge honom 

amfetamin, inte ritalin för de är för svagt uttryckte han. Amfetamin hade han använt länge, i nästan 50 

år och sluta ville han direkt inte. Han uttryckte att istället för att behöva göra en massa olagligheter 

skulle det vara bättre om staten finansierade hans amfetamin. Att de skulle kunna göra regelbundna 

kontroller och se att man passar arbetstiderna osv. Han berättade även om ett äldre par som han kände, 

de använde också amfetamin samtidigt som de sköter sitt jobb dagligen. Thomas menade att folk i 

deras umgängeskrets inte trodde att de hade jobb efter som de tar så mycket amfetamin. “De håller en 

jävla färg” “Det där måste avvägas alla är inte missbrukare alltså i grund och botten. En del klarar 
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faktiskt av att ta den här drogen och må bra liksom.” Han menade att han lärt sig allting under en så 

lång tid och det är därför han har en så bra koll på hur mycket han ska ta för att hålla sig på en lagom 

nivå. 

 I slutet av intervjun återkopplade Thomas till att han idag blir betraktad som en missbrukare och 

inte som en självmedicinerare bland omgivningen. Han tyckte det var helt absurt, “man måste väl 

kunna skilja lite på individerna och kolla upp dem först” Eftersom han och hans sambo har en fin 

lägenhet, samt att de betalar hyran och räkningarna varje månad ansåg han att kategorin missbrukare 

var fel stämpel på honom. Han menade att han lever ett helt normalt liv förutom att han använder 

amfetamin. Att bli kallad missbrukare är som att bli stämplad, han tyckte absolut att myndigheter och 

socialtjänsten bör använda kategorin självmedicinerare eller något annat mindre fördomsfullt ord. 

Eftersom de inte gör det idag kände han sig stämplad som just missbrukare. 

 

5.2 Tim – Före detta kriminell “pundare”. 

Tim är en 34 årig man som enligt honom själv varit kriminell och använt narkotika. Tim berättade 

under intervjun att han varken drack eller tog narkotika men att han däremot rökte marijuana. Tim 

förklarade att han inte såg marijuanan som narkotika då han rökte för sin reumatism. “I dagsläget 

dricker jag varken alkohol eller andra tyngre droger, men ja, jag röker ibland då jag har ont i lederna, 

ärftlig reumatism…” Detta kategoriserade Tim som självmedicinering. “Självmedicinering för jag 

röker ju inte för att bli hög utan bara så att smärtan försvinner” 

 Redan i ung ålder fick Tim tunga mediciner som benzodiapiner utskrivna av läkaren på grund av 

epilepsi och raseriutbrott. Detta förklarade han som en början på vägen till drogerna, att suget som 

uppkom senare i livet kom på grund av de lagliga medicinerna han fått utskrivet som barn. Han 

började röka hasch väldigt tidigt, han ansåg inte att cannabis var en drog utan snarare en medicin. 

Strax före han skulle fylla 20 år kom han ut från en institution för ungdomar det var då han började 

med tyngre droger som amfetamin och benzodiapiner. Han började då sälja droger och eftersom han 

sålde knark hade han alltid tillgång till drogerna, detta blev en av Tims orsaker till att han själv började 

använda. 

 Tim beskrev att hans amfetaminintag som självmedicinering mot sin ADHD. Han menade att han 

inte blev medicinerad för sin ADHD först när han var 26 år, därför självmedicinerade han med 

amfetamin fram till dess. Det var efter han fick medicin som han klarade av att hålla sig borta från 

drogerna och kriminaliteten. Han förklarade att hans vardag tidigare inte fungerade utan amfetaminet, 

han uttryckte att folk med ADHD/ADD inte kan producera tillräckligt med dopaminer och endorfiner 

som folk utan ADHD/ADD kan. Han menade att han inte kände glädjen i vardagen, han fick däremot 
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lyckorus av centralstimulerande medel. Detta var enligt Tim en förklaring till att man dras till 

kriminalitet, äventyrare söker sig till höga risker så att belöningssystemet hålls aktivt. 

 Tim berättade att grupptryck även hade en inverkan på att han började dricka på helgerna och att 

det snabbt ledde till att han tog amfetamin för att orka festa. Tim beskrev att det blev en vana ”snorta” 

amfetamin även innan han skulle jobba, han kände sig då normal och behövde inte vara ute och 

“härja”. Han beskrev att centralstimulerande fick honom att klara av att studera och jobba.  “Men sen 

blev de ju att jag sket i jobbet för jag tyckte det var roligare att punda. Då är man inne i ett missbruk 

redan....” Tim menade att när han började ta mer droger som sedan ledde till att han började missköta 

jobbet, då hade han kommit in i ett missbruk. Hur man klarar av vardagen och hur mycket kontroll 

man har över sitt intag är avgörande för om det är ett missbruk eller självmedicinering.  

 Så länge du självmedicinerar och klarar av vardagen med det du ska göra så är det en självmedicinering. Men 

 så fort det blir att du skiter i allt annat men vill bara ha knarket då är du inne i ett missbruk. För det är där, jag 

måste, jag kan, jag vill... Det finns inga måsten, det finns inte. 

 

Tim sade att folk idag tar massor med droger för att våga göra olika typer av brott. Han menade att 

inom hans årskull som han växte upp på 80-90 talet gjorde de alltid brotten först för att sedan festa och 

fira att de lyckades utföra brotten. De sålde droger för att sedan ha råd att använda droger själva. Tim 

berättade att han tog allt han kom över, ecstasy, kokain med mera. Men för att lugna ner sig blev det 

även en hel del benzodiapiner. Tim påpekade dock att heroin inte var något för honom, “Man säljer sin 

egen morsa för 50 spänn när man väl är inne i det där.” 

 All stress som finns i Stockholm är enligt Tim en orsak till att folk intar allt mer droger. Han 

beskrev under intervjun hur han tidigare brukade åka in till centralen med sin kusin och bara iaktta alla 

stressade människor som sprang runt. Just denna stress beskrev Tim som att det har satt sina spår i 

hans huvud just på grund av hans ADHD. Han hade blivit påverkad och blivit mer rastlös och fått mer 

och mer impulser. Då använde han droger för att mildra rastlösheten och impulsiviteten. 

Tim beskrev drogerna som en trygghet för honom de år han var bostadslös. Han beskrev att han inte 

hade något hopp om framtiden och kände sig misslyckad. Han förklarade vidare att han kände sig så 

pass misslyckad att han tog så mycket droger tillslut för att få en överdos, men det hände honom 

aldrig. 

 Under intervjun berättade Tim att han och hans frus barn inte bodde hos dem. Han menade att de 

inte vågade ta hem barnen då de var rädda att socialtjänsten skulle ta deras barn ifrån dem igen. Han 

förklarade att socialtjänsten fortfarande såg honom som en missbrukare eftersom det stod i hans 

papper. Detta trots att han gick och lämnade urinprov och blodprov regelbundet. Han kände sig 

misstrodd av Socialtjänsten att de trots att han varit drogfri länge gick tillbaka och tittade i gamla 

papper och fortfarande såg honom som en missbrukare. Eftersom Tim inte ville äta sina ADHD 
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mediciner menade han att socialtjänsten trodde att han fortfarande missbrukade. Detta såg han som ett 

försök från deras sida att tvinga honom ta mediciner han själv inte ville ta. 

”De triggar igång mitt missbruk på amfetamin. För att det var så jag hamnade i ett återfall sist, det 

hade gått bra för mig i 3 år och sen så triggade det igång mitt amfetaminmissbruk. Det är därför jag 

inte äter några mediciner alls nu.”   

 Tim beskrev hur fel han ansåg att det var att placera folk på behandlingshem istället för 

fängelsestraff därför att personen måste vilja sluta till hundraprocent för att det ska fungera. “Men det 

är där jag ser att många gör fel i missbruksvården, de tvingar in en och sen tror dem att man ska ta 

emot det för att man är dit tvingad…” Tim själv såg sig ha tur som fått långa fängelsedomar för annars 

hade han troligtvis blev mer fast i drogerna. 

 Tim förklarade att han alltid gillat att stå i centrum, som barn var han både klassens clown och 

bråkstake. Han beskrev sig som en öppen och social person som inte skäms för det liv han levt. Han 

berättade att han är öppen med att säga att han är “fördetta kriminell pundare”. Idag berättade han att 

han såg sig som en pundare då men att det krävdes en viss distans för att han skulle inse att han hade 

varit det då. Han menade att han byggde upp en falsk självbild genom att vara mån om sitt yttre, ha 

nya kläder och dyra klockor. Det skulle inte synas på honom att han använde droger samtidigt som han 

inte dolde själva användandet i sig. Detta skapade en skev självbild. Vilket han inte märkte när han 

använde droger, det var en insikt som kom med distans. 

 Slutligen beskrev Tim hur svårt han hade det att få ett jobb i hans situation, han menade att han 

känner sig stämplad av samhället då hans tidigare liv straffar honom än idag vilket han uttryckte som 

väldigt kämpigt. Han upplevde även att allt i samhället är uppdelat i kategorier och att det gör att man 

lätt kan bli utstött exempelvis om man blir kategoriserad som missbrukare. Då blir man utstött och 

många dörrar stängs. Det blir svårt att bli en del av samhället igen. Kategoriseringar förblindar folk för 

individen om du bara ser kategorin eller stämpeln så missar du individen själv. 

 Tim förklarade sin syn på lösningen av detta problem. Alla bör se mer på själva individen, sluta att 

tolka individen utifrån kategorier. Detta skulle öppna fler dörrar, färre personer skulle därmed 

stämplas. Ökad förståelse för personer som intar preparat kommer leda till att fler blir mottagliga för 

hjälp och en större tillit skapas beskrev Tim. 

 Men märker man att en människa självmedicinerar och gjort det i många år, så kanske man ska sätta sig ned 

 och prata med individen. Vad är det du vill, vad är ditt mål? Börja där. Skaffa ett förtroende med 

 vederbörande, för att många som är inne i svängen, litar inte på folk. För att de har blivit brända hela tiden, 

 på grund av att de blivit påtvingade saker… 

 

5.3 Lisa - “Alkohol som tröst för att slippa känna” 

Lisa är en 42 årig kvinna som började dricka alkohol vid 14 års ålder. När vi intervjuade Lisa hade hon 

varit nykter och drogfri i 13 år. Lisas beskriver hur hon med lite alkohol i kroppen blev helt besatt av 
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att dricka mer. “Så fort jag fick i mig en drink eller en öl då ville jag ha mer. På något sätt det försvann 

det här sunda förnuftet. Det var som att jag var helt besatt av att få mer. Det fanns ingenting annat som 

existerade precis just då. Än att dricka mer.” 

 Lisa hade gått igenom trauman många gånger i sitt liv. Hon använde alkoholen som tröst, för att 

slippa känna. Alkoholen blev som en bedövning. Hon menade att det var ett tydligt tecken på att hon 

hade problem med alkoholen. Hon sa att normala människor inte super ner sig i svåra situationer utan 

söker tröst hos vänner och familj. 

 Lisa berättade att hon upplevde sig som blyg, rädd och tillbakadragen men att det förändrades helt 

när hon fick i sig alkohol. Hon menade att hon blev som förbytt, hon klarade av saker hon inte gjorde 

innan och hon kände att livet kunde fungera med hjälp av alkoholen. Hon sa att hon upplevde en 

extrem lättnad när hon drack, att hon kunde andas ut. Med alkoholen blev hon en kaxig, självständig 

och tuff person, tillskillnad från när hon var nykter då hon kände sig mesig. Lisa beskrev också en 

stark social dimension av sitt tidiga alkoholanvändande, innan hade hon känt sig utanför, som ett 

“UFO” men hon hittade en gemenskap i och med alkoholen. Hon kände att hon tillhörde en flock när 

hon befann sig i festvärlden och att hon kunde få killar, hon vågade träffa människor så fort alkoholen 

hade spridit sig i blodet. Lisa uttryckte att hopp för framtiden och en känsla av att hon faktiskt dög 

uppkom. Hon beskrev att hon helt enkelt ville bli någon annan och det blev hon när hon drack. 

Däremot menade hon att hon inte blev alkoholist för att hon drack varje dag utan det berodde på att 

alkoholen tog över hela henne när hon drack samt att hon inte kunde ta hand om sig själv när hon var 

ute och festade. Desto mer hon drack och desto längre tiden gick blev hon allt mer bakfull. Ångesten 

växte och hon berättade att hon tillslut började hon röka cannabis för att kunna sova, alkoholen hade 

slutat fungera på grund av bakfyllan. Enligt Lisa hade hon börjat “självmedicinera” och det var 

vanligt i hennes kretsar. Hon uttryckte att hon inte upplevde det som något dramatiskt, att hon rökte en 

joint varje kväll. “Men jag har alltid blivit itutad att narkotika är kriminellt att det är farligt. Jag har 

aldrig någonstans fastnat i det. Men jag självmedicinerade sista året med marijuana varje kväll en liten 

joint innan jag skulle gå upp till mitt jobb på arbetsförmedlingen” 

 Hennes drickande blev tillslut ett så stort problem att hon gick på behandling, något hon beskrev 

som väldigt jobbigt. Hon berättade hon inte såg sig som “ en av de där alkoholisterna”, hon var inte en 

av dem. Lisa ansåg sig vara annorlunda än de andra som gick på behandlingen, hon hade ett stort 

högmod och såg ner på de andra “missbrukarna”. Den synen förändrades efter hon hade gått 

behandlingen. 

 Det var sex veckors öppenvårdsbehandling. Så man var där måndag till fredag och så fick man blåsa varje 

 morgon. Sådär och det var oerhört intressant, väldigt jobbigt och jag kämpade mycket med det här att jag inte 

 hör hemma här. Mycket så här jag är ingen alkoholist. Hallå här går de runt i Hibernaltofflor typ. Jag kunde 

 inte...jag var så jävla förödmjukad att vara där kände jag. Jag kände att jag inte ville vara där. Jag var ju en 

 party prinsessa. Vad hände? 
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Tidigare uppfattade hon att de som är missbrukare är de som är losers och de som gett upp livet. 

Missbrukare är skitiga och de luktar illa, dit tillhörde inte hon menade Lisa. Idag däremot har hon en 

helt annan bild på de hon definierar som missbrukare. Hon menade att hon nu ser på dem med större 

ödmjukhet, att folk faktiskt kan hamna snett i livet. 

 Lisa berättade att konsekvenserna av hennes drickande blev för stora, både socialt, psykiskt och 

fysiskt. Hon hade gått över många gränser och brutit mot sina värderingar på grund av sitt drickande. 

 …det är inte jag som styr när jag dricker det är alkoholen som styr mig på något sätt (...) För det blev en 

 botten och en krasch som gjorde att jag tog tag i mitt liv 28 år gammal. Det var riktigt jävla skönt. Sen är det 

 bara en förändringsresa liksom. Man kan leva ett liv utan alkohol också. Det känns bra. 

 

5.4 Adam - Självmedicinering till en början 

Adam är en 43 årig man som började röka hasch i 12-13 års ålder. Vid 15 års ålder började han med 

kokain och heroin. Han bedövade sina smärtor och sin ensamhet med drogerna, de blev som hans 

bästa vän. Adam säger sig aldrig ha haft en fast punkt som barn, han växte upp hos sina farföräldrar. 

Han hade även som ung en glorifierad bild av droger och tyckte det var häftigt. Drogerna fick honom 

att må bra, han kände att han kunde fungera med hjälp av dem. Heroinet som han senare började ta, 

tog bort alla känslor vilket han upplevde som väldigt positivt, han tog även kokain som fick honom att 

känna sig som en kung som han uttryckte det. Det fanns även en prestige i att använda kokain. Han 

menar att drogerna hjälpte honom stänga av jobbiga känslor. 

 Adam har blivit diagnostiserad med PTSD, schizofreni, antisocial personlighetsstörning och 

psykopati. Han menar dock schizofrenin och psykopatin var drogutlösta, det var drogerna som gav 

honom psykoser menar han. Sen han slutade med droger för sex år sen har han mått bra. Då han 

knappt åt någon medicin längre och fortfarande mådde bra tänkte han att det var drogerna som gav 

honom psykoser. 

 Han menar att hans drogintag började som självmedicinering när han tog droger för att döva 

känslor men det gick över till ett missbruk när det blev ett heltidsjobb att jaga efter droger. Han 

beskriver att han mådde otroligt dåligt när han inte tog heroin. Han trodde att de flesta som tar droger 

gör det för att bedöva känslor, man mår bra på drogerna, man slipper känna. 

 De var såhär att jag vaknade på morgonen, måste ta min dos annars blir jag sjuk och mår riktigt dåligt. Sen ut 

 och jaga, pengar och droger. Så det var ett heltidsjobb. Jaga droger och pengar. Man gör vad som helst

 förutom att ge sex till killar och sådär för att få droger. Jag blåste folk, jag rånade folk, allt allt du kan tänka

 dig för att få droger. 

 

Adam berättade att han haft det tufft som ungdom. Han har haft LVU, han rymde från sin pappa och 

började då sälja droger. Han hade önskat att han hade fått mer hjälp som ung. Kanske fått komma till 

ett familjehem där han hade fått kärlek och värme från någon som faktiskt brydde sig. Han menade att 
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socialtjänsten sett ner på honom tidigare, men idag upplever han en förändring, nu när han “skött sig 

och visat framfötterna”. 

 Adam trodde att de som växt upp i stabila familjeförhållanden, inte lika ofta dras till droger. De har 

lättare att sluta när de väl börjat. Han menade att de förmodligen tröttnar efter ett tag och att de oftast 

inte har samma känslor att bedöva. Idag när Adam tänker tillbaka på sitt intag av droger anser han att 

han var en missbrukare. Hade han fått frågan medan han var aktiv hade kan definierat sig både som 

självmedicinerare och pundare. 

 

5.5 Peter - Lärdomen om känslor till ett drogfritt liv 

Peter 56 år berättade för oss att han blev berusad av alkohol första gången när han var nio år. När han 

var 13-14 år började han dricka alkohol som de flesta andra på helgerna. Vid den åldern började han 

även röka cannabis tre till fyra gånger i veckan. Vi frågade Peter varför han började röka cannabis. 

Han förklarade då för oss att det var som att hitta hem, att det passade honom bra, han kände sig lugn 

och mindre splittrad. Att en orsak var att han flyttade runt mycket som barn. Peter menade att han 

kände en stor press att bli accepterad och platsa in, han hade ett utländskt efternamn vilket han menade 

var lite känsligt på den tiden. Peter uttryckte flera gånger att han endast minns alla flyttar som liten, 

ingenting med att gå ut och fiska eller spela fotboll. Detta trodde han att det var en av de orsakerna till 

att han började dricka och röka. 

 Peter flyttade hemifrån när han var 18 år vilket han tyckte var jätte skönt för då kunde han “knarka 

som han ville”. Han förklarade att han då hade börjat knarka mycket mer än vad han själv insåg. Han 

använde tjack och syra men “Inget horse då iallafall. De va väl egentligen de enda som, nej de går 

inte.” 

 Peter berättade att han spelade i ett band vid den åldern och när man tog amfetamin orkade man 

mycket mer. Desto fler spelningar desto mer amfetamin. Han rökte även vid det laget mycket 

cannabis, han såg det som att röka cigaretter “man tog körkortet när man rökte, första jobbet när man 

rökte… Så på något vis hade jag redan då accepterat att jag är en flummare punkt. Det är min 

identitet.“ 

Amfetaminet beskrev han att han använde just för att kunna fokusera och vara pigg vid spelningar. 

“Jag var den enda som hade körkort. Då skulle jag köra hela tiden, det var väl inte så smart egentligen, 

för då skulle man vara vaken... De andra kunde ju kröka som inte jag kunde eftersom jag skulle köra 

tillbaka på natten.” 

 De gånger han försökte hålla sig undan från cannabis så fanns det alltid dem som sa “nej fan nu får 

du fan börja röka igen, du är bara jobbig.  De tog man gärna till sig som en ursäkt att fortsätta 

självklart.“ Peter berättade att han blev lugn av cannabis och att tankarna skingrades. Han kunde röka 
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och lyssna på musik och helt försvinna in i musiken När Peter var 25-26 år slutade han att dricka 

alkohol, han menade att han var lite rädd för att bli alkoholist då han hade dåliga minnen sen han var 

liten att flera från släkten blivit det. Han förklarade då att det var mindre oroande att bli en knarkare.  

 Peter har jobbat kontinuerligt sedan han var 18 år. Han menade att det har funkat jättebra men att 

de var lite splittrat då han hela tiden var tvungen att byta skepnad till arbetskavaj, skjorta och slips. 

 Under Peters skilsmässa var han tvungen att lämna prover för att visa sig ren. Annars skulle han 

inte få träffa barnen. Men han började han med heroin, trots att han tidigare lovat sig själv att aldrig 

börja med det. “Eftersom man lämnade prover så lärde man sig rätt snabbt att de inte kollade allt. Sen 

visste man att det kollar de inte, man är ju så jävla klok liksom... Och då var det mer en tillfällighet att 

man testar och de passade mig så jävla bra alltså.” Han beskrev att alla problem försvann, att han blev 

hur lugn som helst. Det menade han var behövligt för att skilsmässan var problematisk och barnen 

mådde dåligt av det. Han började då må bättre när han tog heroinet, han blev aktiv, väldigt social, 

pratade mycket med folk. Det uttryckte han som att det var hur smärtfritt som helst. 

Han menade att cannabis användningen la grunden för användandet av heroin “Har man rökt brass så 

har man nästan lagt grunden för det här med ’varorna’.” 

 Peter hade ADHD, han menade att amfetamin fungerar bra på folk som har just ADHD. Dock 

menar han att det är svårt att få det att fungerar som medicin då det är lätt att hela tiden höja dosen. 

“Problemet är ju att man inte tar medicin mängden för att de ska fungera som en medicin, man kliver 

ju alltid över den. Då blir de inte direkt medicin men man tycker att de känns bra, de gör man ju. Men 

då blir det inte medicinmässigt.”  Peter sa att han äter Conserta men att det tog lång tid för honom att 

acceptera att han hade ADHD. 

 När Peter gick i skolan fanns inte diagnosen ADHD den fick han mycket senare. Då pratade man 

istället om problembarn. Han upplevde att det var jobbigt i skolan att han fick mycket skam på grund 

av saker han senare kunder relatera till sin diagnos. Han berättade bland annat att han hade fått stå i 

skamvrån med en dumstrut på huvudet och att det hade satt sina spår i honom. 

 Det fanns inget som hette ADHD då. Utan det var bara problembarn, OBS-klass, eller att man var jävligt 

 stökig. Även så tyckte jag att jag inte var så stökig. Men man hade väl svårt med vissa grejer då. Alltså 

 ställer man en som går i ettan i skamvrån med en dumstrut på huvudet, det sätter sina spår (...) för de andra 

 ungarna var det rätt kul, jag tyckte inte de va kul iallafall....de är sånt som sätter sina spår. 

 

Peter beskrev hur han såg på begreppet missbruk. Han menade att han såg sig som en missbrukare när 

han började med droger. Han tyckte att det börjar som brukande men när det börjar få konsekvenser 

blir det ett missbruk. Han menade att bruk fort kan gå över till missbruk.  

“De är väl det som är grejen när de går över från ett brukande till att man börja få konsekvenser av sitt 

knarkande, det är då man får ett missbruk. Sen behöver inte brukandet vara bra i sig. För man vet 

aldrig när man kliver över den här gränsen och det kan gå jävligt fort.” 
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 Gällande begreppet självmedicinering tänkte Peter att det handlade om att ta någonting för att må 

bättre. Han menade dock att det lätt går över till att man mår sämre, att det är svårt att hålla ner 

nivåerna/doserna. “Droger är konstruerade till att öka mängden och du får förhoppningsvis samma 

resultat men tillslut får du inte ens samma resultat, det blir mindre och mindre effekt då man vänjer sig 

vid doserna.” Peter trodde inte det fanns många som självmedicinerar, han menade att det snarare 

handlade om att personerna inbillade sig att de självmedicinerar. I slutändan handlar det om att man 

måste ta drogerna för att man må så dåligt annars sa han. “Ofta brukar folk säga: ’Jag har inga problem 

att sluta, jag kan sluta när som helst’ De säger nästan alla...Det kommer ni garanterat få höra. Jag har 

inga problem att sluta, problemet är ju att man börjar igen”  

 Peter trodde att det oftast finns en bakomliggande orsak till varför människor börjar med droger 

även om det ofta är dolt i början och folk mer fokuserar på att lustupplevelsen. I början säger man att 

det inte är så farligt. Men man vet inte om man är en av dem som får stora konsekvenser av 

användandet. Många får stora konsekvenser av droganvändning sa han. 

 Peter beskrev sin upplevelse av att olika droger upplevs på olika sätt. Han menade att cannabis inte 

ansågs som farligt utan mest lite roligt, medan om man tog amfetamin klassades man som knarkare, 

framför allt om det började synas personen som höll på. Heroinet var det som han upplevde som mest 

stämplande. Han menade att man blev sedd som en förlorare att man blev misstrodd av allt och alla 

om man använde heroin. Peter menade att man nästan blev intvingad till behandlingshem att det 

ställdes som ultimatum utan att det talades om vad som var bäst för personen i fråga. 

“Man blir ju ivägskickad egentligen Take it or leave it. Och gör man inte det här så blir det ju 

konsekvenser av det. Därför göra man det. Det inte ofta för att man vill göra det utan man är tvungen 

att göra det.” Han berättade att man på behandlingshem blev inpräntad att man var narkoman. Men det 

kan behövas att man kommer in på ett behandlingshem och först att man faktiskt behöver hjälp. 

 Peter upplevde att han hade behövt mer hjälp att hantera sina känslor när han försökte bli drogfri, 

men det var inget han riktigt förstod då utan det förstod han först i efterhand. “Eftersom man inte kan 

hantera sina känslor egentligen så knarkar man. Ju mer jag lär mig att hantera mina känslor desto 

mindre orsak har jag att knarka.” Han berättade att han träffade en psykolog som hjälpte honom 

mycket med hans känslor. Det är tack vare detta han överlevt sa han. 

 Peter sa att han mådde bra i sitt liv men att det var kämpigt och tråkigt att leva på existensminimum 

med skulder till kronofogden och att ha ett begränsat socialt nätverk. Men att det var mycket bättre än 

att slippa stressen i att jaga pengar och droger. Mycket av tristessen han kände kom ifrån att han har 

brist på dopaminer och endorfiner efter som han använt heroin så länge menad han. Det gör att det inte 

produceras dopaminer och endorfiner i kroppen vilket gör att han har svårt att känna glädje. 

“Det är där den största risken för återfall ligger. Det är som att titta på svartvit TV det är de bästa 

jämförelserna. Livet är jävligt grått. Det är tungt att gå runt i en värld där man inte kan känna någon 
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riktig glädje. Visst det känns ok det är bra. Och lite lalala men den här riktiga glädjen finns inte.” Det 

är varför tolvstegsprogrammet inte fungerar så ofta på folk som använt heroin. 

 

5.6 Max - Förståelsen av “missbrukare i deras ögon” 

Max är en 43 årig man som idag utreds för ADHD, han berättade att han känner igen sig själv från 

flera personer med ADHD nu när han är drogfri. Max menade att han kände sig väldigt hemma när 

han började med alkohol och droger på grund ut av att han haft det jobbigt hemma som barn. Hans 

föräldrar skilde sig, det var då väldigt stökigt och bråkigt. Alkoholen och drogerna kunde bedöva hans 

känslor. Han menade att ungdomar som mår dåligt drar sig till varandra och det var i det 

sammanhanget vid 12-13 år åldern han började med alkohol. Han hade då även träffat en tjej som hade 

alkoholmissbrukande föräldrar, då var alltid alkoholen tillgänglig. Eftersom den tjejen också mådde 

dåligt menade Max att de sökte sig till varandra, de fann varandra väldigt snabbt. 

Detta var samtidigt som han började i högstadiet och då träffade han flera andra som också mådde 

dåligt och han tog då stor plats bland dem, han började då röka cannabis för att hans vänner rökte det. 

Han förklarade för oss att: “Ja jag har ju gått den vanliga utvecklingen alkohol, kokain, amfetamin, 

heroin. Heroin missbrukade jag intravenöst i 15 år.” Han menade att han aldrig haft några gränser att 

han ville prova allting, han såg sig själv som en spänningssökande person. Han upplevde euforiska 

känslor av drogerna, han menade att han kände sig odödlig. Han började ta allt större och starkare 

doser oftare. “Sökte efter den här kicken, injicerade liksom då kom man högre upp med amfetaminet 

och sen blev ju det också något som bara var där. Sen heroin då är man helt toppad. Bättre mående än 

så finns de inte att hitta”. 

 Max har själv reflekterat mycket över varför han använde kokain och amfetamin. Han trodde att det 

berodde på att just de drogerna hade högre status i förorterna, man var tuff, hade pengar och man 

kunde ta för sig genom att slåss. 

 “De som tar heroin och fyllisarna på parkbänkarna är liksom förlorare. Jag kunde ju inte gå över 

dit, jag var tvungen att hålla mig avstängd. Jag använde då kokain. Det använde jag i stort sett dygnet 

runt. Jag blev då grovt kriminell för att kunna finansiera droganvändandet.” 

 Max såg till en början att han använde drogerna för att självmedicinera då att han tog dem för att 

inte känna, inte må dåligt. Sedan gick det över styr och han började injicera, då menade Max att han 

kommit in i ett missbruk.  ”Det har haft sådan effekt på mitt liv, fängelsestraff och allt sånt där. Jag 

förstår ju samhällets syn på det där, att man blir missbrukare i deras ögon” 

Max beskrev en kvinna han kände som hade tagit smärtstillande för att hon led av endometrois. 

Läkarna hade inte skrivit ut smärtstillande till henne så hon köpte det på gatan istället. Detta såg Max 

som självmedicinering och inte som ett missbruk. Han menade att skillnaden på henne och honom var 
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att hon tog piller för att inte ha ont, han däremot tog droger för att stänga av sig helt. Han berättade att 

ju närmre han var en överdos desto bättre mådde han. “När jag var närmast en överdos då mådde jag 

som bäst. Dit behövde jag kanske inte behöva komma hela tiden.” 

 Max förklarade att han tycker att samhället borde jobba mycket mer förebyggande men ungdomar 

framförallt i skolan. Han menar att det är enkelt med dagens kunskap att se vilka som inte mår bra. 

Eller att man idag, bör utreda barns hemförhållanden bättre. Han hade gärna velat att någon sa till 

honom tidigt vad han behövde göra, vad som skulle hända om han fortsatte men det han höll på med. 

Han var dock osäker på om han hade tagit till sig det, men han menade att han iallafall behövde höra 

det. 

 

6 Analys 

I detta kapitel redovisas en analys var för sig i samma ordningsföljd som i förgående kapitel. Vi valde 

denna uppdelning för att tydligt lyfta fram varje respondents berättelse. För att kunna sätta 

berättelserna i sammanhang har vi använt oss av olika teman som vi analyserar med hjälp av studiens 

teorier och tidigare forskning. Likheter och olikheter kommer sedan att lyftas fram i studiens slutsats 

som till sist kommer att diskuteras i diskussionen. 

 De teman vi valt sammanfattar det centrala i studien dessa är självmedicinering, avvikande, 

begrepp och kategoriseringar, hur kategoriseringar förändras samt bakomliggande faktorer till 

droganvändande så som uppväxt, psykisk ohälsa och flykt från känslor. 

 

6.1 Thomas- . “Det är inte laglig missbrukare utan laglig brukare” 

“Det är inte laglig missbrukare utan laglig brukare. Det är som de här som går på metadon och det där 

det är precis lika jävla mycket skit i det där. Det är så jävla ångestladdat. De är så rädda om sina doser. 

De är värre än heroinister”. 

 Thomas gillar inte att bli kategoriserad som missbrukare. Han tycker att det ska gå att skilja på 

olika människor som använder droger. Missbrukare är människors som inte kan hantera drogen tycker 

han. Thomas ser inte sig själv som missbrukare utan som självmedicinerare eller brukare. Det han 

upplever att han självmedicinerar bort är tristessen i livet. Han har inte lidit av några psykiska problem 

och han har inte haft en jobbigt uppväxt. Thomas passar inte in på självmedicinerings-hypotesen 

(SMH) gällande dåligt mående då Thomas inte säger sig ha haft en jobbig barndom eller mått dåligt 

känslomässigt eller psykiskt. Då SMH bland annat utgår från det antagandet går det inte att applicera 

den på Thomas gällande detta. Thomas upplever att han självmedicinerar med amfetamin mot tristess, 

det är inget som tas upp inom SMH. En annan viktig del inom SMH är att olika personer och 

personligheter väljer olika droger beroende på hur de påverkar dem och vad de behöver hjälp med. Här 
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blir Thomas situation och kategoriseringar intressanta. Thomas använde tidigare under många år 

heroin, detta intag kategoriserar Thomas som missbruk. Då Thomas inte längre använder heroin utan 

bara amfetamin tycker han inte att han är missbrukare längre. Utifrån Thomas berättelse är det svårt att 

se om han valt att använda och valt bort vissa droger på grund av personlighet. Då man enligt SMH 

väljer drog efter personlighet och personliga svårigheter oftast antingen opiater som heroin, som har 

en lugnande neråt effekt eller centralstimulerande som har uppåt effekter, som amfetaminer vilket är 

vanligt bland droganvändare med exempelvis ADHD (Khantzian & Albanese, 2008). Här verkar 

Thomas skilja sig från SMH då han gått från Amfetamin i väldigt ung ålder, till heroin som han 

använde i många år och sen tillbaka till amfetamin. Det verkar inte som att Thomas har valt drogerna 

utifrån personlighet etcetera så som Khantzian menar. Snarare verkar det som att Thomas valde att 

sluta med heroin för att han insåg hur farligt det är då han drabbats av flera överdoser. Han såg detta 

som ett missbruk för att han inte kunde hantera intaget. Då gick han tillbaka till Amfetaminet som han 

upplever att han har kontroll över och att han kan kontrollera sitt liv med denna drog. Alltså stämmer 

inte SMH in på Thomas. Dock ser sig Thomas som självmedicinerare utifrån hans definition av 

begreppet. Han tycker att han självmedicinerar för att han mår bra när han använder amfetamin. 

 Det som lockar Thomas till att använda begreppen självmedicinerare och brukare synes vara att han 

upplever sig kunna hantera sitt liv med och intag av drogen. Detta särskiljer honom ifrån de han kallar 

missbrukare. Här kan man dra kopplingar till Swidlers teori om hur man skapar värderingar utifrån 

handlingar (Swidler, 1986). Det verkar som att Thomas syn på kategoriseringar är modellerade efter 

det liv han lever och han kan mycket väl (utifrån Swidlers syn på hur värderingar skapas) ha skapat 

denna syn och dessa kategoriseringar utifrån hur han lever sitt liv. 

 Thomas berättade själv att yttre faktorer i hans liv spelar roll i hur han blir bemött. Thomas beskrev 

att personalen på barnens dagis aldrig lade märke till att han knarkar eller är påverkad. De hade blivit 

chockade när de fick reda på detta från barnens mor, personalen hade uppfattat Thomas som ordentlig. 

Under denna tid av skulle han troligtvis hamnat inom kategorin det kontrollerade bruket (Svensson, 

2006). Thomas hade då en regelbunden användning av narkotika av olika anledningar. Vid det stadiet 

klarade han av att dölja sitt intag för yttre personer. Därför blev personalen förvånad när de fick höra 

om hans narkotikaanvändning.  Under senare år när droganvändningen blev allt större, började han 

tappa tänder vilket han tyckte var väldigt jobbigt. Thomas menade även att vilka kläder han sätter på 

sig avgör hur andra bemöter honom. Lalander (2010) Skriver att i den miljö man lever i förväntas man 

vara på ett speciellt sätt, se ut på ett speciellt sätt eller följa vissa regler. Thomas befinner sig i ett 

samhälle där man bland annat reagerar på hur man ser ut. I hans fall är tänderna en betydelsefull sak, 

det “normala” är att man tar han om sin kropp. Att han saknar tänder i överkäken kan vara en 

anledning till att han känner sig annorlunda bemött. Detta skulle Becker (2006) se som något 

avvikande, att Thomas blir stämplad som en avvikare då han är en minoritet i samhället eftersom han 
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saknar tänder. Thomas beskrev även ett par han kände, som använde en mycket amfetamin men 

samtidigt skötte sitt jobb exemplariskt. Ingen i umgängeskretsen trodde på att de hade jobb och det är 

något Thomas har reagerat på “Det där måste avvägas alla är inte missbrukare alltså i grund och 

botten. En del klarar faktiskt av att ta den här drogen och må bra liksom.” 

 

6.2 Tim- “Vändningen då sprutan kom närmre” 

Tim har ADHD och han menar att det var därför han drogs till amfetamin. Tim beskriver alltså sin 

diagnos precis enligt SMH, idén att man väljer sin drog utifrån problem och personlighet samt att det 

finns kopplingar mellan självmedicinering och ADHD (Khantzian & Albanese, 2008). Han berättade 

att han provat de flesta droger som finns men att det är amfetaminet som blev hans drog eftersom den 

stillade hans ADHD-problematik. Han fastnade exempelvis aldrig för heroin och slutade tidigt i livet 

att använda alkohol. Han valde de droger som passar hans personlighet, och amfetamin blev hans 

huvuddrog då det passade honom bäst. 

 “Liksom man sitter och dricker, men jag har ju aldrig varit så mycket för alkohol därför att halva 

min släkt har supit ihjäl sig. Så jag har hållit mig borta från det där, jag slutade gå på krogen när jag 

var 21. Gick jag på krogen då var det endast för att sälja knarket “ 

 Tim väljer bort alkohol på grund av dåliga erfarenheter med sin släkt, men han säger också att det 

inte är den drog han föredragit. Det finns en starkare dragning till amfetaminet som Tim menar 

kommer ifrån hans ADHD-diagnos. 

 “Men sen när jag och min kusin hamnade i det där missbruket och hamnade i sprutor, det var då jag 

fick min vändning från själva missbruket. För att då tyckte jag att det hade gått för långt, när jag satt 

med sprutan själv.” Här menar Tim att en vändning skedde i hans liv. När Tims kusin hamnade i vad 

Tim kallar missbruket med sprutor, såg han de negativa konsekvenserna av detta vilket ledde honom 

till en vändpunkt. Enligt Svensson (2006) kan man inte helt och hållet placera en person i en kategori 

utan det beror på situationen i livet. Tim har under flera år pendlat mellan olika droger i olika 

sammanhang, vissa perioder var det mer och vissa mindre. Att Tim såg denna händelse som en 

vägledning bort från det tyngre intaget av droger ledde till något positivt. Kategorierna har därför 

varierat under hans tid med sitt droganvändande. 

 “I dagsläget dricker jag varken alkohol eller tar andra tyngre droger, men ja, jag röker ibland då jag 

har ont i lederna, ärftlig reumatism.”  Detta intag såg Tim som självmedicinering då han själv inte 

ansåg att marijuana var en drog men visste att det var det i lagens mening. Här skulle Svensson (2006) 

se hans användande av marijuana som det kontrollerade bruket. Tim styr själv när han väljer att röka 

marijuana (då han har ont, vilket kan bli mer i perioder och mindre i vissa). Alltså kan Tims syn på sin 
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självmedicinering utifrån hans situation jämföras med det kontrollerade bruket som Svensson menar är 

mindre laddat med värderingar. 

 “Så länge du självmedicinerar och klarar av vardagen med de du ska göra. Så är de en 

självmedicinering, men så fort de blir att du skiter i allt annat men vill bara ha knarket då är du inne i 

ett missbruk. För det är där, jag måste, jag kan, jag vill... Det finns inga måsten, det finns inte.” 

 Becker (2006) skriver däremot att Tims bruk av marijuana skulle ses som hemligt avvikande, 

användare av just den drogen som enligt många inte ses lika farligt som andra droger men även att det 

inom de stadierna att de inte syns utåt. 

 Tim skapar sina egna kategorier och värderingar. Han beskriver sig som drogfri trots att han 

använder marijuana. Här kan man koppla till Swidler (1986) som menar att värderingar skapas utifrån 

handlingar. Det verkar som att den kultur och det livet Tim levt har hjälpt honom att forma handlingar 

och värderingar (Swidler, 1986). Utifrån detta verkar det som att Tim hittat ett liv som han utifrån sin 

tolkning och kategorisering anser vara drogfritt även om den juridiska och medicinska 

kategoriseringen är annorlunda. 

 

6.3 Lisa- Tog tag i livet 28 år gammal 

“Alltså de normala människorna söker tröst hos andra antingen vänner eller familj eller visar upp att 

de mår dåligt och super definitivt inte ner sig. Alltså ‘normala.’” 

 

Lisas berättelse har starka kopplingar till SMH, precis som enligt den lockades Lisa av alkoholen för 

att den hjälpte henne hantera jobbiga känslor och tankar. Hon berättar att hon kände sig värdelös och 

hopplös som ung men att hon fick tro och hopp och mådde bra med alkohol i kroppen. Lisa har 

experimenterat med andra droger som ecstacy och kokain, vilket hon inte tyckte passade hennes 

personlighet utan det var alkohol och i slutet marijuana som Lisa använde sig av. Precis som enligt 

SMH var det en viss kategori av drog som passade Lisa, i detta fall så kallat “neråttjack”. Hon fastnade 

aldrig för det så kallade “uppåttjacket” även fast hon experimenterade med denna typ av droger. Lisa 

beskriver en glädje över att hon aldrig provat heroin eftersom hon tror att detta skulle ha varit en drog 

som skulle passa henne och att hon förmodligen skulle ha fastnat i denna drog om hon prövat den. 

“Jag är väldigt glad för att jag till exempel aldrig har prövat heroin. För förmodligen skulle jag må 

väldigt bra på det enligt vissa. För att det är väldigt likt alkohol. Jag är väldigt glad att jag inte har 

prövat det. Men jag har alltid blivit itutad att narkotika är kriminellt att det är farligt. Jag har aldrig 

någonstans fastnat i det.” 

 Lisas kategorisering över sitt intag av alkoholen är alkoholism. Hon kallar dock sitt intag av en 

marijuanajoint varje kväll för självmedicinering. Hon verkar dra skiljelinjen i att alkoholen var en 
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social drog som kom med festande och roligt medan marijuanan handlade om att stilla ångest och 

kunna sova. Dessutom beskriver hon en värdering hon bär med sig om att narkotika är farligt, denna 

syn har förmodligen en del i att Lisas huvuddrog var alkohol som är laglig och inte lika stigmatiserad. 

Det är dock intressant att notera att detta inte verkade spela in när hon började med marijuana. Hon 

nämnde att det var en vanlig drog i hennes umgänge vilket nog hjälpte till att avdramatisera synen på 

denna drog, trots att den är olaglig. Detta är ett tydligt exempel på det som ses som det “normala”, 

man blir inte stämplad om man är som den man umgås med. Man sticker inte ut bland mängden 

(Becker 2006). Det går även att paralleller till Swidler i att Lisas värderingar kanske förändrades med 

ett beteende. Lisa behövde en ny drog då alkoholen inte fungerade och då blev det marijuanan som 

hon kunde avdramatisera och för sig själv förmodligen avstigmatisera (Swidler, 1986). 

 Det var sex veckors öppenvårdsbehandling. Så man var där måndag till fredag och så fick man blåsa varje 

 morgon. Sådär och det var oerhört intressant, väldigt jobbigt och jag kämpade mycket med det här liksom att 

 jag inte hör hemma här. Mycket så här jag är ingen alkoholist. Hallå här går de runt i Hibernaltofflor. Jag 

 kunde inte... jag var så jävla förödmjukad att vara där. Kände jag. Jag kände att jag inte ville vara där. Jag var 

 ju en party prinsessa. Vad hände?” 

 

Under denna fas hade Lisa själv kommit till insikt med problemet av hennes alkoholkonsumtion. 

Utifrån Svensson (2006) har Lisa börjat gå vidare från de lägre stegen upp med mot de högre. Hon 

kände inte riktigt igen sig bland de andra, hon var ju “partyprinsessan”. Från de alkoholintaget vid fest 

till ett alkoholintag där hon kände sig förödmjukad på behandlingen. 

 

6.4 Adam- Prestige med vissa droger 

“Nästan hundraprocent av alla de jag träffat på kåkarna, i mitt missbruksliv och kriminaliteten, har 

varit skilsmässobarn och som har haft de svårt när de varit små. Nästan hundraprocent av alla 

kriminella och missbrukare jag träffat har den bakgrunden, det är det känslomässiga man måste 

bearbeta.” 

 Adam beskriver att han hade en tuff uppväxt och att drogerna hjälpte honom att må bättre. Han 

menar att han kunde hantera jobbiga situationer och känslor med hjälp av drogerna. Det finns en del 

kopplingar mellan Adams historia och SMH (Khantzian & Albanese, 2008). Just hanteringen av 

jobbiga känslor stämmer in på SMH. Dock verkar det inte riktigt som att Adam valde drog så som 

SMH menar att de flesta gör. Han verkar ha fastnat för olika typer av droger och att det inte riktigt har 

handlat om att hitta drogen som bäst passar hans personlighet, så som SMH menar (Khantzian & 

Albanese, 2008). Adam har haft psykiska svårigheter men han menar att drogintaget inte har varit ett 

sätt att bedöva dessa utan att många uppkommit på grund av intaget och andra inte egentligen spelar in 

i sammanhanget. Angående kategoriseringen självmedicinering tror Adam att många börjar som 

självmedicinerare men att detta ofta leder till ett missbruk. Nu som nykter och drogfri berättar han att 

han skulle kategorisera sitt gamla jag som missbrukare eller pundare. Det är dock något han inte skulle 
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hävdat under tiden han använde droger. Detta kan jämföras med hur Swidler (1986) menar att 

handlingar kan skapa värderingar. När Adam använde narkotikan skulle han inte definiera sig som 

missbrukare, förmodligen var det hans handlingar och omgivningen han levde i som gjorde att han inte 

såg sig på det sättet. Dock har han ändrat den synen nu som drogfri. Nu handlar han annorlunda och 

befinner sig i andra miljöer eller “kulturer” som Swidler skulle sagt. Det är förmodligen detta som 

medfört att hans värderingar och kategoriseringar har förändrats (Swidler, 1986). 

 Adam beskriver att det finns en prestige i vissa droger som exempelvis kokain. Det blir i 

subkulturen han levde i respektabelt att använde den drogen. Det visar på att det finns avvikare även 

inom grupper som av samhället i stort ses som avvikare. 

 

6.5 Peter- “Bakom fina dörrar är det folk som inte mår så bra.” 

Peters berättelse visar inte på några stora likheter med SMH. Han verkar tidigt ha identifierat sig som 

“flummare” och i det livet provat de flesta olika droger som finns. Peter fastnade för amfetamin och 

använde det i många år. Här finns det en liten parallell till SMH i det att Peter sent i livet blivit 

diagnostiserad med ADHD. Det som inte stämmer överens med SMH är att Peter har tagit olika droger 

och det verkar inte som att han har valt drog utifrån personlighet. Han började använda heroin relativt 

sen in i sin droganvändning och då blev det hans huvuddrog som förut hade varit amfetamin. Han 

bytte så att säga “uppåttjack” mot “neråttjack”. Detta talar för att han inte har så stora likheter med 

SMH (Khantzian & Albanese, 2008). 

 Peter tror inte på konceptet självmedicinering och tror inte att det direkt finns människor som 

självmedicinerar. Här skiljer han sig mot de andra respondenterna i studien. Han menar att de som 

pratar om självmedicinering lurar sig själva. 

 

6.6 Max- Flykten 

“Det är jätte många som självmedicinerar som inte blir kriminella. Jag kan inte förstå hur de 

finansierar det. Jag har en kompis, en tjejkompis som jag gjorde tolvstegsbehandling med och hon har 

aldrig gjort ett brott i sitt liv men har kronisk värk, hon har haft endometros som inte blev 

diagnostiserad förrän långt senare. Hon hade haft det i många år. Hon gick i personlig konkurs, sålde 

sin lägenhet och använde upp pengarna för att köpa smärtstillande.” 

 Max har ett tydligt exempel på en person som han upplever självmedicinerar. Denna kvinna tar 

smärtstillande tabletter på grund av kroniska smärtor. Då hon inte får det utskrivet köper hon det på 

gatan. Max som de flesta andra i vår studie menar att det finns folk som självmedicinerar men att det 

är svårt att veta när det brister och går över till missbruk.                            
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 Max berättar att han har flytt från jobbiga känslor och situationer i hela sitt liv. Som litet barn 

fantiserade han sig bort till andra världar för att fly den riktiga värden. När Max började med alkohol 

och droger blev det ett sätt att fly. Max flydde från jobbiga känslor och dåligt mående. Max hade det 

jobbigt som barn. Max berättade bland annat att han när han tog heroin blev helt avstängd att det inte 

fanns några känslor vilket passade honom mycket bra. Max passar bra in på SMH i det att han 

fastnade för droger för att fly undan jobbiga känslor, för att han valde drog utifrån sin personlighet och 

det behov han hade, alltså att stänga av smärtsamma känslor (Khantzian & Albanese, 2008). 

“Jag tror att jag byggde upp den här identiteten för att bli sedd.” 

 Max behövde uppmärksamhet, han ville bli sedd. Då det var en hel del olika känslor sedan Max 

ungdom, är det inte förvånande att han försöker bilda en identitet där han även kan glömma de inre 

känslorna. Vid detta stadie har Max redan identifierat sig som en avvikare i och med ett försök till att 

bli sedd. Etiketten är då redan satt och därför förstärks stämplingen (Becker 2006). 
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7 Slutsats 

 Samtliga intervjupersoner beskrev sitt intag som självmedicinering men att denna ledde in i ett 

missbruk då substansen blev en allt större del av deras liv. 

 Grad av beroende, hur länge intaget fortskridit samt vilken mängd av substansen som intas 

avgör hur intaget kategoriseras. 

 Beroende på vilket sammanhang personen befinner sig i kan den komma att accepteras i en viss 

grupp trots att personen avviker från resterande befolkningen.   

 Kategorier kan ge människan förutfattade meningar om vad exempelvis en missbrukare eller en 

självmedicinerare är. Bara språket kan leda till att människor placeras i olika fack och bara 

språket kan orsaka att personer blir stämplade utan att dennes individuella historia blivit 

synliggjord. 

 Grupper och grupptryck kan påverka individen som befinner sig i ett utsatt läge. Är en person 

sårbar söker den gärna tröst hos någon som befinner sig i liknande situation. 

 Människor blir påverkade av de normer som finns i det samhället de lever i. Människan skapar 

verkligheten med sina medmänniskor som i sin tur skapar och formar oss individer. 

 Människan vill inte bli sed som avvikare men sätter tillslut etiketten avvikare på sig själv om 

avvikande beteende upptäcks av omgivningen. 

 Det är svårt att behandla någon mot missbruk om denne inte ser sig själv som missbrukare. 

 Motivation att förändra ens liv är en avgörande faktor i behandlingsarbetet.  

 Om det läggs mer fokus på de bakomliggande orsakerna till personens intag, underlättas 

behandlingsarbetet i och med att psykologiska och känslomässiga bekymmer synliggörs. 

 Alla respondenter drogs till fortsatt intag på grund av de euforiska känslor de upplevde av 

intaget.  

 Personer med olika diagnoser exempelvis ADHD dras till preparat som får dem att bli lugna 

inombords exempelvis amfetamin. Intaget kan sedan leda till en känsla av att känna sig 

normal. 

 Samtliga respondenter upplevde det drogfria livet som tråkigt eftersom de blivit av med 

förmågan att på naturlig väg känna lyckorus. 

 Några respondenter föreslog adrenalinhöjande aktiviteter som behandlingsmetod.  

 

8 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i tre delar. I den första delen förs en diskussion om metoden. Vilken styrka 

hade studiens metodval?  Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Hur hade studien eventuellt då blivit? I 
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den andra delen redovisas en diskussion om resultatet, vi kopplar samman resultatet, analysen och 

slutsatsen till en reflekterande del av hela studien och diskuterar eventuella lösningar.  Avslutningsvis 

ger vi författare tips och idéer kring hur denna studie eventuellt skulle kunna vidareutvecklats genom 

ny forskning.  

 

8.1 Diskussion av metod 

Vi insåg under arbetets gång att det var väldigt svårt att hitta respondenter som vi kunde intervjua. 

 Det var flera som vi pratat med och bestämt tid för intervjuer med som sedan avböjde. Några slutade 

svara, några hade inte någon telefon som vi kunde ringa till. Vi skötte vår kontakt med respondenterna 

främst via mail detta blev en begränsning då vissa som vi fick kontakt med via socialtjänsten inte själv 

hade tillgång till dator varav kontakten sköttes via socialsekreteraren. Vi ville inte ge ut våra 

telefonnummer i våra annonser. Detta medförde också problem med att stämma träff med 

intervjupersoner. I efterhand insåg vi att vi borde ha använt oss av ett telefonnummer med kontantkort 

och en extra telefon som endast skulle vara till för kontakt med respondenterna. Då vissa av 

personerna vi planerat in intervjuer med var aktiva drogintagare var det svårt att stämma träff. Flera 

gånger ställde personer in eller struntade i att dyka upp, förmodligen beror det på den ostrukturerade 

livsstilen de levde. 

 Samtliga respondenter kom från Stockholm. Detta är en storstad med många invånare, detta kan 

upplevas som stressande för många. Vi är medvetna om att resultaten vi fått från detta urval endast 

skulle kunna ses från denna storstad. Syftet var som sagt inte att generalisera utan vi var ute efter den 

individuella berättelsen. Vi anser därför inte att det hade haft någon betydelse om urvalet hade kommit 

från en mindre stad. Den individuella berättelsen kommer alltid vara personlig dock leder detta till att 

respondenterna har något gemensamt i att bo i Stockholm. Alla går under liknande normer och 

förutsättningar av hur man ska vara, bete sig och leva sitt liv i Stockholm. Detta kan alltså skilja sig 

från en annan mindre stad där den individuella individen kanske förväntas vara på ett annat sätt. Detta 

kan därmed komma att skilja sig vilka kategoriseringar eller etiketter som finns. 

Vi delade en Facebook-annons där vi sökte respondenter ganska tidigt i vår arbetsprocess eftersom vi 

anade att det skulle vara svårt att hitta respondenter. Eftersom vi var tidigt ute med annonsen var vårt 

syfte och vår frågeställning inte genomarbetade, detta medförde att vi ändrade vårt syfte och våra 

frågeställningar efter att vi skickat delat den första annonsen. Därför var vi tvungna att skriva en ny 

uppdaterad annons som förklarade det nya syftet. Vi hade också fått ett svar på vår första annons. Vi 

hörde av oss till denna person och beskrev vårt nya syfte och frågade om han fortfarande ville delta i 

studien, vilket han ville. 
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8.2 Diskussion av resultat & slutsats 

Alla respondenter har gemensamt att deras intag började som en självmedicinering. Alla sex 

intervjupersoner beskrev att de började med alkoholen och narkotikan för att döva de inre känslorna. 

De tog upp hur de haft det som yngre, dåligt mående är en av orsakerna till att de kommit in på spåret 

självmedicinering. Samtliga intervjuer beskrev även hur denna självmedicinering inte gick att 

kontrollera, det framkom under alla intervjuer att ett beroende lätt skapas. När väl beroendet blivit så 

stark var det inte längre självmedicinering utan de hade då gått över till ett missbruk. Missbruk var 

enligt alla sex respondenter ett tillstånd när man inte kan kontrollera sitt intag av droger. När känslan 

“jag måste” uppkommer. Då abstinensen är så pass stark att man skulle kunna göra vad som helt för 

att få tag i sin dos. 

 Det var många respondenter som berättade att de hade en negativ syn eller till och med en rädsla 

för just drogen heroin. Heroin sågs som en smutsig drog, en drog som förstör ens liv och att de som tar 

den tappar allt annat i livet förutom drogen. Dock hade alla respondenter förutom Lisa någon gång 

under sitt liv provat heroin. Flera började använda den dagligen medan en person inte fastnade i 

användandet av den drogen. Här visas tydligt hur synen på droger förändras utifrån livet man lever och 

hur långt in man går i ett sammanhang där droger är vanligt förekommande. 

Det framgick även att samtliga upplevde sig starkare som människor, mer sociala, lugnare och 

hoppfullare när de använde alkohol eller narkotika. Att ha tråkigt utan “sitt intag” uttrycktes flera 

gånger, där ser man en tydlig koppling att de positiva effekterna från drogen har lämnat avtryck hos 

individen för resten av livet. Vissa klarade inte av att helt och hållet lägga av med drogerna då rädslan 

för konsekvenserna av detta var för starka. De som väl klarat av att hålla sig drogfri menade istället att 

de kände sig ensamma och hade det tråkigt i större utsträckning än de hade räknat med. Det var något 

som var ett hinder i deras vardag men samtidigt var det bättre att känna så än att leva med pressen av 

att leta efter droger. Flera ansåg även att marijuana kan klassas som självmedicinering och en 

respondent beskrev sig som drogfri trots att han använde marijuana. Denna syn skiljer sig väldigt 

mycket från synen de professionella inom missbruksvården som Samuelsson undersökte, där 

marijuana sågs som en relativt allvarlig och problematisk drog att använda (Samuelsson, 2015). Detta 

är något som finns en hel del olika synvinklar på, då frågan länge varit aktuell i hela världen. 

Exempelvis om marijuana ska få klassas som läkemedel. Människor med positiv inställning till 

marijuana har i de länder det legaliserats enkelt kunna använda legaliseringen och medicinering som 

argument till att använda marijuana. 

 Utifrån våra respondenters åsikter är det som särskiljer en missbrukare från en självmedicinerare 

eller någon annan mindre stark kategorisering, att en missbrukare är en person som inte kan ta hand 
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om sig själv och som lever ett liv som inte fungerar. Personen måste ha drogen och formar sitt liv runt 

sitt missbruk. Av de sex personer vi intervjuat var det bara en person som inte såg sig som drogfri och 

nykter. Det är dock tydligt att vad denna definition betyder skiljde sig från person till person. 

Exempelvis ansåg Lisa inte att människor som går på substitutionsbehandling var drogfria. Tim såg 

sig själv som drogfri trots att han rökte marijuana. Medan Peter gick på subutex och såg sig själv som 

drogfri. Hur dessa värderingar har skapats och upprätthålls kan man dra parallell till Swiddler (1986). 

Att fundera över olikheterna som finns bland människorna gör att det egentligen är svårt att säga vad 

som är normalt och onormalt. Det vi iallafall vet är att vi människor tillsammans skapar den värld vi 

lever i. Hela livet är en ständig process som hela tiden kan förändras. Bara det att vissa inriktningar tar 

längre tid att ändra på en andra. Exempelvis kan vi återkoppla till narkotikalagstiftningen som vi 

nämnde i början av denna studie. Redan i första paragrafen nämns kategorin missbruk. Då vi har 

kommit fram till att missbruk har olika innebörder är det egentligen inte konstigt att missbruk är ett så 

pass laddat ord att uttrycka. Då kan man nästan börja fundera över hur man ska kunna ändra ett uttryck 

för något som till och med står med i tryckt lagtext? Vi har gemensamma regler och lagar, det som är 

tryckt det är det vi ser. Det vi däremot inte ser är alla andras individuella orsaker eller problem till 

intaget. Om vi återigen upprepar att det är vi människor som skapar världen. Vi människor har alltså 

med tiden kommit överens om saker och ting som blivit svensk lag. Att kategorin missbruk är en 

politisk fråga är då inget nytt. Men då kommer alltså nästa steg, att tillsammans hjälpas åt att 

specificera olika problem och lägga mer fokus på förebyggande arbete. Hjälpas åt att inte generalisera 

alla så att de hamnar i samma “fack”. 

 Vi har utgått från bland annat Khantzians självmedicinerings-hypotes i vår analys. Detta för att vi 

upplevde denna teori som den tydligaste teorin som resonerar kring självmedicinering. Den gav oss ett 

teoretiskt ramverk genom vilken vi kunde förstå och resonera kring begreppet självmedicinering. 

Dock finns det kritik mot teorin. Bland annat Heilig (2015) redogör för studier som kom fram till att 

det inte i någon större utsträckning går att förklara att beroende beror på låg sinnesstämning eller hög 

ångest (Heilig, 2015). Varför vi ändå valt att jobba med denna teori är för att vi inte främst har 

fokuserat på medicinska fakta utan på socialt konstruerade kategorier och begrepp. Alltså är det inte av 

någon större vikt för vårt analysarbete huruvida självmedicinering går att bevisa genom medicinsk 

forskning eller ej. Vi fokuserade främst på intagarens syn och kategoriseringar gällande sitt intag. Vad 

vi ville lyfta fram var hur intagaren ser på sitt intag och sin livshistoria samt hur hen skapar ett 

begripligt narrativ av detta. Även om det i en medicinsk mening inte skulle gå att hävda att 

respondenterna har självmedicinerat blir inte deras historia och kategoriseringar mindre sanna för dem 

själva. Det är fortfarande sant för dem, de upplever fortfarande sakerna på samma sätt oavsett vad en 

medicinsk undersökning skulle säga. Däremot såg vi en intressant koppling mellan ADHD och intag, 

vilket ger en viss trovärdighet till SMH. Det var respondenternas berättelser och syn som skulle lyftas 
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fram i detta arbete. Deras sanning. Den marginaliserade individens chans att bli tagen på allvar och få 

berätta om sina upplevelser bortkopplat från hur samhället eller det medicinska fältet ser på deras 

historia. 

 Vi upplever att begreppet självmedicinering är relevant då många av våra respondenter har 

identifierat sig som självmedicinerare. Om många intagare ser sig som självmedicinerare blir 

begreppet relevant för att förstå intagarnas syn och kategoriserande kring sitt intagande vilket vi anser 

är viktigt. Även om intagaren är väldigt illa däran och behöver hjälp men definierar sig som 

självmedicinerare måste behandlingspersonalen förhålla sig till denna kategorisering för att motivera 

till förändring. Därför anser vi att det inte går att ignorera detta begrepp. 

 

8.2.1 Förslag till förändring 

Något som många respondenter beskrev var att de önskade att de hade haft en större kunskap om 

droger och vilka konsekvenser droganvändning har. Då många började använda droger som väldigt 

unga hade det kanske hjälp om de i tidig ålder fick veta mer om droganvändning och dess 

konsekvenser. Samhället borde satsa mer på drogupplysning i skolan. Vi tror att förebyggande arbete 

är viktigt och i längden effektivt. 

 Behandlingarna bör bli mer individanpassade och ha mer utrymme till klienternas egna tankar om 

sitt intag. Större fokus bör läggas på känslomässig hantering och att fler kuratorer och psykologer 

involveras i behandlingen. Motivationsarbete är även något som bör prioriteras innan behandlingen av 

själva missbruket. Även användningen av kategoriseringen missbruk bör tonas ner i 

“missbruksbehandlingen” då denna kategorisering förmodligen kan avskräcka vissa personer från att 

söka hjälp. 

 Att satsa mer på aktiviteter som har ett adrenalinpåslag som höjer dopaminet skulle även kunna 

leda till att fler personer inom behandling slutar må dåligt. Om många tagit amfetamin tidigare i livet 

och de upplever att deras liv blivit tråkigt som vi kom fram till i studien skulle adrenalinpåslagande 

aktiviteter vara en bra lösning till de som faktiskt befinner sig i denna situation. Det skulle kunna 

handla om att försöka underhålla fler till de som de faktiskt intresserar sig för. Dessa aktiviteter skulle 

vara ett bra alternativ till andra behandlingar för att personerna inte ska falla tillbaka till 

droganvändande. Sökandet efter ruset av drogen kan därmed till viss del ersättas med 

adrenalinhöjande aktiviteter. 
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8.2.2 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att fortsätt forska på detta tema men att jämföra om kategoriseringar och 

synen på intag ses på olika sätt hos folk som är aktiva intagare. Detta kunde vi inte göra i så stor 

utsträckning då vi bara hade en respondent som såg sig som en aktiv drogintagare. 

Det skulle också vara intressant at göra en kvantitativ forskning gällande synen på kategorierna 

missbruk självmedicinering med mera och se hur olika samhällsgrupper ser på dessa begrepp. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

 Ålder 

 Bakgrund 

 Mående? Psykiska besvär? Diagnos? 

 Personlighet, spänningssökande? Nyfiken? 

 Alkohol- och drogdebut ålder anledning 

 Skillnad mellan missbruk/ självmedicinering/ egen? 

 Vilken kategori tillhör du/har tillhört? 

 Syn på självmedicinering/ missbruk/egen 

 Orsak till självmedicinering/missbruk 

 Din känsla angående missbruk/ självmedicinering/ egen? 

 Påverkan, för och nackdelar med självmedicinering/missbruk/egen? 

 Hur upplever du att du blir bemött i samhället? 

 Socialtjänst 

 Annan hjälp/vård/behandling gällande missbruk/självmedicinering/egen? 

 Erfarenhet/attityd mot insatser och behandling gällande missbruk/självmedicinering/egen? 

 Förbättringar av insatser? 
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Bilaga 2 

Intervjuannons för undersökningsgrupp 

 

Självmedicinering? Missbruk? 

Vi heter Jakob Malmkvist och Emma Persson, vi är två socionomstudenter från Ersta Sköndal 

högskola. Vi går termin sex och skriver just nu vårt examensarbete. Vår studie går ut på att undersöka 

uppfattningar om självmedicinering och missbruk. Detta gör vi genom att intervjua personer om deras 

självupplevda uppfattning av självmedicinering och/eller missbruk. Vi söker personer med personlig 

erfarenhet av självmedicinering och/eller missbruk för intervjuer. 

Självklart kommer du att vara anonym under intervjun, du kommer inte kunna identifieras i det 

slutliga arbetet. De enda som kommer att ta del av obehandlade materialet är vi själva. Det kommer 

alltså att förstöras så fort vi transkriberat och avidentifierat det. 

Är du en av dem vi söker? 

Kontakta oss på: 

examensarbete.esh@gmail.com 

MVH Jakob Malmkvist & Emma Persson 
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Bilaga 3 

Inlägg till sociala medier 

 

Självmedicinering? Missbruk? 

Vi heter Jakob Malmkvist och Emma Persson, vi är två socionomstudenter från Ersta Sköndal 

högskola. Vi går termin sex och skriver just nu vårt examensarbete. Vår studie går ut på att undersöka 

uppfattningar om självmedicinering och missbruk. Detta gör vi genom att intervjua personer om deras 

självupplevda uppfattning av självmedicinering och/eller missbruk. Vi söker personer med personlig 

erfarenhet av självmedicinering och/eller missbruk för intervjuer. 

Kontakta oss på: 

examensarbete.esh@gmail.com 

På grund av konfidentialitet vill vi inte att ni svarar på inlägget här på Facebook utan mailar oss 

istället. Detta har med våra forskningsetiska överväganden att göra. 

Dela gärna vidare! 

 

MVH Jakob Malmkvist & Emma Persson 
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Bilaga 4 

 

44 mailutskick inom kategorierna sjukhus, socialtjänst och ideella organisationer. 

 

Hej vi skriver till er då vi skulle behöva er hjälp 

Vi är två socionomstudenter som går på Ersta Sköndal Högskola, vi håller just nu på att skriva 

vår C-uppsats. Nu är vi på jakt efter personer att intervjua. Vi tänkte höra med er om ni kunde 

hjälpa oss med att sprida vår “annons”. Det skulle betyda oerhört mycket om ni kunde skriva 

ut det bifogade dokumentet och göra det synligt för alla som befinner sig på er 

verksamhet/avdelning. Alternativt om vi kan komma och sätta upp några lappar hos er 

Studien går ut på att undersöka självupplevd “självmedicinering” och/ eller “missbruk”. Alltså 

vi vill intervjua olika individer som känner igen sig angående dessa begrepp 

Intervjuerna kommer helt och hållet vara anonyma, alltså personerna som väljer att delta 

kommer inte att kunna identifieras, detta skriver vi även tydligt i annonsen 

Då detta är ett känsligt ämne så har vi noggrann och regelbunden kontakt med vår handledare 

från skolan. De etiska aspekterna är mycket viktiga och därför har vi lagt stort fokus på att läsa 

och ta till oss riktlinjerna från etiknämnden, allt för att inte kränka någons integritet. Vi 

kommer vara noga med att vara respektfulla och hövliga under intervjutillfället 

Vår annons kommer alltså inte komma någon till skada, utan det är upp till var och en att höra 

av sig till oss eller inte. 

 Dessa begreppskategorier tillhör verkligen ett högaktuellt ämne, däremot är grupper med 

självupplevda erfarenheter svåra att nå. Detta är en utmaning och det är just därför vi valde 

detta område, att företräda individens perspektiv 

Snälla hjälp oss att sprida och synliggöra vår annons 

Mvh Emma Persson och Jakob Malmkvist 

examensarbete.esh@gmail.com



 
 

 
 

 

 

 


