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Förord
Jag vill rikta ett stort tack till Barbro Lundström vid Alfagruppens behandlingshem i Öjebyn, 

Piteå, dels för ett varmt och välkomnande bemötande och för sin roll som kontaktperson samt 

för den tid Barbro och informanterna tagit sig, som gjort denna uppsats möjlig. Vidare vill jag 

tacka Anna- Greta Persson på ”Exjobb” i Luleå för hennes idéer kring mitt uppsatsarbete och 

hjälp i starten. Tack även till opponenter som bidragit med en konstruktiv opponering.

Jenny Wikström

Luleå, Våren 2008



Sammanfattning

Denna uppsats handlar om människor som levt med missbruk och beroende och tillfrisknat. 

Likt titeln att göra en svängom (direkt översatt från engelskans ”make the turn”) som är ett 

slangutryck för att sluta med droger, har avsikten varit att försöka förstå varför människor 

hamnar i beroende. Med hjälp av kvalitativa data i form av intervjuer och teoretiskt lärande 

har uppsatsens syfte varit att belysa alkohol- och narkotikaberoende. Resultat har framkommit 

med hjälp av informanternas svar och sociologiska teorier som pekar på att ökad förståelse för 

människor med beroende kan tänkas ge en inblick i varför individer utför ett visst handlande 

som inte anses vara socialt accepterat. Stämplingsteori sätter stor prägel i denna uppsats och 

bygger på hur en individ blir stigmatiserad och hur detta sedan efterlevs.



Abstract

This essay is about people whom has lived with misuses and addiction to drugs and recovered

from it. Like the title "make the turn", which means to stop using drugs, the intention has 

been to try to understand why people become addicted to drugs. With the aid of qualitative 

dates in the form of interviews and theoretical learning the aim of the dissertation has been to 

elucidate alcohol- and drug addiction. Results have emerged with the aid of informants replies 

and sociological theories that point on increased understanding for people with addictions and 

can be intended to give an insight on why individuals execute a certain action that is not 

considered to be socially accepted. Conspiracy theories set big impressions in this essay and 

is built on how an individual is marked by the society and how this later is complied with.    
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1. Inledning

Fenomenet missbrukare och människor med beroende finns utspritt, inte bara i Sverige utan 

världen runt. Uppsatsen är tänkt att belysa ämnet och försöka ge en inblick i människor som 

levt med ett beroende och varför dessa hamnade i detta missbruk och beroende. Ett beroende 

är när en individ inte kan avstå från något. Denna uppsats lyfter fram alkohol och 

drogberoende. 

År 2003 avled ungefär 6695 människor i Sverige i alkoholrelaterade dödsfall1. Samma år 

rapporterade European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) att 152 

människor avlidit i narkotikarelaterade dödsfall, då individ avlidit kort efter intag av 

narkotika2. Från Statistiska Central Byrån (SCB) är statistik hämtat som visar att år 2003 hade 

Sverige 8974960 antal invånare3. 

Efter sökande på internet efter relevant information till denna uppsats kom det fram att antalet 

slangutryck för olika sorters narkotikapreparat är oerhört många till antalet, där bland annat 

polisen publicerat en rapport4 kallad ”Pundartugg” från 1997, som omfattar ungefär 340 

sidor, med olika slangutryck för droger och de termer som används i drogkretsar. Ett sorts 

lexikon där olika slang, på engelska och svenska, beskrivs i bokstavsordning. Detta torde vara 

ett tecken som tyder på problemets omfattning. Det kan då ifrågasättas hur stort ett lexikon 

elva år senare kan tänkas vara. ”Make the turn” (direkt översatt från engelskans att göra en 

svängom) är ett slanguttryck för att sluta med droger och detta slanguttryck kommer från 

narkotikalexikonet.

De flesta individer har någon eller flera dolda brister som de inte vill känna skam för, men 

någon gång hamnar människor i sociala situationer då de inte kan dölja dessa dolda brister 

och hamnar därmed i en situation då skammen kryper fram och individen får stå till svars för 

det5. 

                                                
1 http://www.fhi.se
2 http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index39700EN.html

3 www.scb.se
4 http://www.polisen.se
5 Goffman, E. (1963/2003).

http://www.fhi.se
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index39700EN.html
http://www.scb.se
http://www.polisen.se
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1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att belysa följande:

 Hur det kommer sig att vissa hamnar i alkohol- och narkotikamissbruk. 

 Hur det kommer sig att somliga hamnar utanför, det som samhälleligt anses vara 

avvikande, och hur människor med beroende stigmatiseras. 

 Vidare finns en avsikt att söka statistik över alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall i 

Sverige.

Statistiken är tänkt att försöka få en bredare syn på fenomenets grad. Relaterade dödsfall kan 

vara sådant som leversjukdomar och alkoholförgiftning.    

1.2 Avgränsning 

För att begränsa storleken på uppsatsen utelämnas övriga beroenden såsom spel-, socker-, 

sex-, tobaks- och matberoende och liknande. Uppsatsen baseras på information och statistik 

där det inte framgår någon skillnad på kvinnor och män, för att inte beträda ämnet genus, och 

det finns inte heller för avsikt att göra någon skillnad på åldrarna i studien. Statistiken inriktas

mot Sverige och Norrbotten för att jämföra dessa, men utelämnar övriga enskilda län.  

1.3 Disposition

Kapitel ett avser inledning, syfte och metod som beskriver uppsatsförfarandet. Kapitel två 

begreppsliggör definitioner och förklarar dessa. Vidare följer kapitel tre där den teoretiska 

referensramen presenteras. Det fjärde kapitlet omfattar resultatdelen där det kortfattat beskrivs

vilka som riskerar att hamna i missbruk eller beroende och orsaken till att vissa blir 

missbrukare eller beroende. Kapitel fyra avslutas med lite om tillfrisknande, stress och 

återfallsrisk. Avslutningsvis innehåller det femte kapitlet diskussion kring uppsatsen.   
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1.4 Metod

Uppsatsen baseras på ett såkallat induktivt6 förhållningssätt, det vill säga att utgångspunkten 

för ämnesvalet för uppsatsen kom att bli genom enstaka iakttagelser och nyfikenhet för 

fenomenet. Företaget ”Exjobb” i Luleå har varit till hjälp för en första kontakt med ett 

behandlingshem i Öjebyn, Piteå och fått bekräftat att projektet är genomförbart och 

behandlingshemmet är positivt inställda till att delta och stå till hjälp med materialunderlag.

Med hjälp av en intervjuguide och ett antal teman är det tänkt att intervjuerna skulle kunna, på 

ett så tydligt sätt som möjligt, ge den data som uppsatsen är avsedd att belysa. Det 

huvudsakliga tillvägagångssättet kom att bli i form av kvalitativa intervjuer med tre 

människor, en man och två kvinnor, som levt- och/ eller lever med alkohol- och/ eller 

drogberoende. Kvalitativa metoder används för att kunna ge en inblick i en känsla eller en 

upplevelse, händelse och skapa en djupare förståelse för fenomenet ”människor med 

beroende”. Kvalitativa intervjuer var mest lämpat i detta fall, då jag hade en misstanke att 

informanterna inte skulle fullt och riktigt besvara en eventuell enkät. Ett samtal med valfria 

ord och utan krav att skriva ner sina åsikter och tankar, kändes som ett bättre alternativ och så 

fick det bli. Detta är en undersökning där inga ja och nej- svar kan beskriva fenomenet och 

dess utveckling.

Valet av instrument för intervjun blev en mobiltelefon där de tre intervjuerna spelades in för 

att sedan analyseras. Sådant som kroppsspråk, gester och omgivande miljö blev 

uppmärksammat och därefter lagrat i minnet, under intervjutillfället, för att efter intervjun 

antecknas i bilen. Det såkallade tredje örat nyttjades då det handlar om att lyssna och läsa 

mellan raderna på informanten för att eventuellt stöta på information som kan tänkas vara 

användbart7.   

Denna uppsats har vidare baserats på teoretiskt lärande genom litteratur och internet. Något 

speciellt urval av informanter blev det dock inte, utan tre frivilliga på det utvalda 

behandlingshemmet som ville bidra med sina erfarenheter och kunskaper intervjuades. 

Ämnets komplexitet begränsade möjligheter att göra några urval, då det kan tänkas att alla 

inte vill vara så öppna och berätta om sin stämpel, sitt beroende. En nyckelperson, Barbro 

Lundström, på behandlingshemmet hjälpte att kontakta intresserade personer till en intervju. 

                                                
6 Hellevik, O. (1996).
7 Jacobsen, Krag, J. (1993).
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Då detta är ett oerhört känsloladdat ämne är en avsikt, med uppsatsen, att arbeta hårt för att 

konfidentialiteten skall hållas och i enlighet med informanterna benämns dessa endast med 

kön. Av etiska aspekter ska inte informanterna kunna knytas samman med den insamlade 

datan. Vidare har datan tillämpats till relevanta teorier och slutligen resulterat i denna 

kvalitativa uppsats. Vilka eventuella konsekvenser kan förekomma efter intervjutillfället, är 

en stor fråga att ta hänsyn till och därför formulerades intervjufrågorna med detta i åtanke. 

Stor respekt har lagts vid de frivilliga informanterna som erbjudit sin hjälp, i form av sina 

erfarenheter, och frågor som känns ovidkommande har strukits ur intervjumaterialet.

Reliabilitet8 är huruvida tillförlitligheten är hög eller inte och om mätningens procedur är 

noggrant utförd. I detta fall kan det tyckas att reliabiliteten är hög då informationen kommer 

från källor (informanter) med erfarenheter. Undersökningen kan inte säkerställa några data

och något syfte för det har inte heller funnits, utan syftet är enbart att ge en inblick i hur det 

kan se ut. Olika individer ser olika, på olika saker men har i slutändan troligtvis samma 

föreställning av fenomenet och därför torde en liknande undersökning tyda på ett liknande 

resultat, oberoende om vem som utför undersökningen. Dock kan aldrig en kvalitativ 

undersökning ge lika hög reliabilitet som en kvantitativ, då analysenheterna är betydligt färre i 

en kvalitativ än vid en kvantitativ undersökning. Validitet är om man mätt vad som avsetts att 

mäta och hur relevansen ligger i det som undersökts. Validiteten kan tänkas vara något lägre 

än reliabiliteten, men undersökningen har från första början följt syftet och därför torde 

undersökningen mätt det som avses att mätas. Dessa är något som uppsatsen ska sträva efter 

och inte framställa något som är falskt eller irrelevant med hänvisning till syftet.  

Miles och Huberman9 menar att det är av värde att låta informanterna få en möjlighet att 

berätta om deras upplevelser av fenomenet. Därmed var en avsikt att nyttja semistrukturerade 

intervjufrågor där utgångspunkten är några frågor, men tyngdpunkten ligger i informanterna 

som får tala lite friare. En tanke var att inte framställa så många intervjufrågor utan istället 

vara observant vid intervjutillfället och följa intervjuns gång och spontant komma på 

relaterande följdfrågor.

                                                
8 Hellevik, O. (1996).

9 Miles, M B. & Huberman,  A  M. (1994).
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1. Definitioner

Beroende, alkohol, narkotika, stigmatisering är nyckelbegrepp som är vanligt förekommande 

i denna uppsats som tydligt beskriver dess innehåll.

Missbruk är en allmän benämning på användning eller behandling (av människor, saker eller 

droger) som anses skadlig. Inte sällan är den missbrukade personen beroende av ämnet eller 

fenomenet den missbrukar10.

En definition av beroendeframkallande är att bruket av alkohol och/ eller narkotika har en 

tendens att ta överhand och bli okontrollerbart11.

Alkoholdrycker är drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent etanol och omfattas av 

spritdrycker, vin, starköl och öl12.

Narkotika är ett samlingsord för olika rusmedel13.

Stigma är ett nedvärderande utpekande, en psykologisk brännmärkning14.

Alltså… ett bruk av alkohol är ju till exempel ett glas vin till maten eller en konjak 

till kaffet, när man använder alkoholen som smakförhöjare och stämningshöjare.

– man.

Bruk (!), vad är det då? Det är när man dricker socialt det vet jag inte hur man 

gör men. (skratt) – kvinna 2.

                                                
10 http://sv.wikipedia.org                                                                 
                                                                                                                                                                                                             
11 Ekman, R. & Arnetz, B. (2005).
12 http://sv.wikipedia.org   
13 Ibid.
14 Ibid.

http://sv.wikipedia.org
http://sv.wikipedia.org
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Ett bruk, även kallat socialt drickande, när individ dricker alkohol ibland vid festligheter för 

att det är gott. Ett missbruk är när individ dricker ofta och mycket och är i riskzon för att 

utveckla ett beroende, men känner inget tvång att dricka. Ett beroende är när de negativa 

konsekvenserna av drickandet inte hindrar individen från att fortsätta dricka och individen 

tillfredsställer behovet av att dricka alkohol alltmer15.  

Det svåra är ju inte att sluta med drogen vilket i och för sig är svårt, men det 

svåra är ju att fortsätta leva utan drogen (---). – kvinna 1.

                                                
15 http://www.alfagruppen.se

http://www.alfagruppen.se
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2. Teoretisk referensram

3.1 Stämplingsteori och avvikande beteende/ handling

Beteende är sådant som handlingar, uppförande eller reaktioner hos en individ. Dessa kan 

vara medvetna, omedvetna, dolda, synliga, frivilliga och ofrivilliga. Vilka beteenden som 

anses vara normala eller onormala är styrda av vilka sociala normer som finns. De sociala 

normerna i sin tur bestäms av en majoritet av samhället genom vad som är accepterat eller 

inte16. Howard Becker är en av sociologerna som förknippas med stämplingsteorin, som 

baseras på varför handlingen eller beteendet anses vara avvikande och inte varför individer 

utför avvikande handlingar. Becker studerade marijuanamissbrukare på 1960- talet och kunde 

utifrån sin studie konstatera att sällskapet som individer umgås med påverkar huruvida 

somliga hamnar i missbruk eller beroende. Detta förstärktes med hjälp av den syn individen 

hade på andra människor som inte brukade marijuana17. 

Bosse Angelöw och Thom Jonsson beskriver i sin bok ”Introduktion till Socialpsykologi” att 

om en individ utsätts för en stämpel eller etikett att vara avvikande, blir individen avvikande 

till sist. Individen förväntas begå handlingar eller ha ett beteende som anses vara socialt 

avvikande och då denna stämpel är tillskriven individen blir individen tids nog konsekvent 

nog att begå de förväntade avvikande handlingarna eller anta ett avvikande beteende. 

Individen utför handlingar eller har ett beteende som individ känner att andra förväntar sig av 

denne, det blir en ”självuppfyllande profetia”. Stämpeln eller etiketten påverkar inte bara 

omgivande individers syn på den socialt avvikande, utan detta påverkar även individens egen 

syn på sig själv18. 

Erving Goffman (1922- 1982) beskriver i sin uppsats ”Stigma” att individers psykiska 

integritet påverkas av huruvida denne lyckas eller misslyckas med att uppfylla socialt 

konstruerade normer. Goffman hävdar att den `goda viljan´ inte är tillräckligt för att individen 

skall lyckas fullfölja uppdraget med att hålla sig inom de socialt konstruerade normerna. Han 

menar att individen inte alltid har kontroll över huruvida denne kan efterleva normerna och 

detta kan avgöras av hur individens livssituation och omständigheter ser ut, inte om viljan är 

tillräcklig. Vidare diskuterar Goffman om individen skall acceptera sitt stigma eller avvika 

från de gruppbildningar som skapar den såkallade stigmatiserade identiteten19. Thomas 

                                                
16 Giddens, A. (2003).
17 Lindberg, O. (1998).
18 Angelöw, B. & Jonsson, T. (2000).
19 Goffman, E. (1963/2003).
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Johansson diskuterar i sin bok ”Socialpsykologi och modernitet” efter Goffmans tes om att ge 

sig hän åt sitt stigma. Johansson jämför det med dagens tv- program Oprah Winfrey och Ricki 

Lake, där människor bekänner sina dolda brister. Johansson menar att detta skulle kunna leda 

till att få stigmatiserade identiteter samhälleligt accepterade20. 

3.2 Verstehen - förståelse

Max Weber (1864- 1920) var en tysk sociolog och även en av grundarna av 

samhällsvetenskapen sociologi, där Weber räknas till en av klassikerna och som ofta 

förknippas med verstehen. Verstehen är tyskt och motsvarar svenskans förståelse. Weber 

utvecklade versthen som delas in i två kategorier där aktuell- och förklarande förståelse ingår. 

Metoden är tänkt att kunna ge förståelse om en individs motiv till handling. Förklarande 

förståelse (erklärendes verstehen) grundar sig på att individens handlande blir förklarbart 

genom att förstå motivet. Mål och medel ligger i grund för denna förståelse. Weber menade 

att när en individ vill nå ett mål använder denne medel för att nå målet. Aktuell förståelse är 

när reglerna är tydliga och förstås genom ett visst beteende och dessa handlingar kan vara 

vardagliga saker som att öppna en dörr. Det är underförstått att handtaget måste vridas för att 

dörren skall öppnas21.  

3.3 Minnesotamodellen

Minnesotamodellen är den mest framgångsrika behandlingsmodellen för alkoholism och/ eller 

blandberoende. Modellen baseras på ett tolvstegsprogram och är en psykosocial 

behandlingsmetod. Metoden togs fram av den minnesotabaserade ”Hazelden Foundation” år 

194922.  Programmet bygger på att med hjälp av tolv steg behandla alkohol-, drog- och/ eller 

spelberoende. Det första steget handlar om alkohol och de öriga elva stegen handlar om ett 

livsprogram för tillfrisknande23. Minnesotamodellen utgår ifrån att beroendet, alkoholismen, 

är en sjukdom som går att botas med hjälp av tolvstegsprogrammet24. 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför spriten - att vi förlorat kontrollen över våra liv. 

2. Vi kom till insikt om att en kraft, starkare än vi själva, kunde hjälpa oss att återfå vårt 
förstånd. 

                                                
20 Johansson, T. (1996).
21 Boglind, A. m.fl. (2005).
22 www.wikipedia.org
23 Göthson, E. & Karlström, E. (2000).
24 www.alfagruppen.se

http://www.wikipedia.org
http://www.alfagruppen.se
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3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade 
Honom.

4. Vi företog genomgripande och oförskräckt moralisk inventering av vårt eget jag. 

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och 
innebörden av dem. 

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 

8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var beredda 
att gottgöra dem alla. 

9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem 
eller andra. 

10. Vi fortsatte vår moraliska inventering och erkände genast om vi hade fel. 

11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud -
sådan vi uppfattade Honom - varvid vi endast bad om Hans vilja med oss och styrka att 
utföra den. 

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi 
föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra 
angelägenheter25.

3.4 Vad kan göras?

I ”Bonniers läkarbok” diskuteras det om att tillgänglighet och efterfrågan är det som kan 

påverka antalet missbrukare och beroende. Preventivt arbete i form av sysselsättningar i olika 

bostadsområden och stöd åt föreningar. Politiska åtgärder kan vara åldersgränser, priser, 

begränsning av reklam och marknadsföring. Redan i skolan kan preventivt arbete starta och 

med information, kampanjer i media och insatser på restauranger är det tänkt kunna bidra till 

minskad efterfrågan. Det viktiga för att kunna minska efterfrågan är att få människor att förstå 

att alkohol och narkotika verkligt utgör en hälsorisk. Som andrahandsalternativ efter 

preventivt arbete är att upptäcka problemet i god tid och förhindra ett fortsatt missbruk och 

beroende26. 

3. Resultat

                                                
25 www.wikipedia.org
26 Åberg, H. (2000).

http://www.wikipedia.org
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Idag erbjuds hjälp för missbrukande och beroende människor och flertalet alternativ är 

möjliga. Behandlingsmetoden anpassas efter individens behov. Det kan handla om att den 

enskilde får hjälp och tillsyn i bostaden av hemtjänstpersonal. Dagverksamhet för människor 

med missbruk och beroende, där olika aktiviteter erbjuds för att integreras med andra och 

skapa gemenskap. Vissa kommuner erbjuder särskilt boende där individen skyddas och har 

särskild service. Rådgivningsbyråer där den enskilde får vara anonym och är öppen för alla 

som behöver hjälp och stöd. Slutligen finns ett sista alternativ då öppen vård ej är tillräcklig. 

Sådana institutioner kan liknas med Alfagruppens behandlingshem. Institutionerna kan vara 

landstings-, stiftelse- eller privatägda, men socialtjänsten står för ansvaret om individen då 

denne är i tillfriskningsfas på en sådan institution. Därför krävs ett samarbete mellan dessa 

instanser. En individ som söker hjälp för sitt missbruk eller beroende har underliggande också 

sämre självkänsla och bristande tilltro till sig själv och i många fall en önskan av att bli 

omhändertagen. Därmed är det viktigt för den professionella personalen på vårdinstitutionen 

att ge stöd och ”hjälp till självhjälp” istället för ett överbeskyddande mottagande. Ansvar och 

realistiska krav på individen samt uppmuntring är faktorer som främjar individens 

tillfrisknande27. 

Dagen då den utsatta tiden för det första intervjutillfället kom och jag var oerhört nervös. 

Mötet var bestämt att ske i en kontorsbyggnad tvärs över gården från det hus där de 

tillfrisknande bor under sin vistelse på behandlingshemmet. Största orsaken till min nervositet 

var att ställa ”fel” frågor, frågor som kunde skapa en utåtriktad känslomässig reaktion hos 

mina informanter. Jag hade försökt att förbereda mig på att det kanske skulle kunna komma i 

form av tårar eller ilska och därför försökte jag tala lugnt och förklara mitt syfte till uppsatsen. 

Jag klev in i en hall med endast en klädhängare och den första känslan var kall. En pratglad 

kvinna (kvinna 1) mötte mig och tog mig till ett rum där intervjun skulle ske. Det luktade 

”hemtrevligt” i rummet, en lukt som gjorde mig mer tillfreds och på väggarna fanns ordspråk 

och tänkvärda ord. Därefter fortlöpte den första intervjun. En vecka senare var det dags för 

andra och tredje intervjutillfället. Andra intervjun liknar mycket den första. Den kvinnan 

(kvinna 2) var något nervös i början och intervjun tycktes gå trevande och tungt. Efter en 

stund slappnar hon av mer och det går allt lättare att prata. Kvinnan lade fötterna på bordet 

och ”kladdade” i ett block medan hon pratade och jag tyckte att det fick henne något mer 

avslappnad och därför släppte även lite av min nervositet. Det tredje och sista intervjutillfället 

kom att ske samma dag med tio minuters mellanrum från den första. En man (man) mötte mig 

                                                
27 Göthson, E. & Karlström, E. (2000).
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medan jag raskt försökte få i mig kaffet mellan intervjuerna. Han tycktes till en början kännas 

bestämd. Alltmer vi kom in i intervjun lättade han och började prata alltmer. Han var ganska 

angelägen om att vilja vara anonym och jag tror att det kan vara en orsak till hans 

eftertänksamhet i svaren jag fick. Med stor respekt till dessa informanter har jag på bästa sätt 

försökt visa resultat av intervjuerna, utan att använda information som kan knytas till dessa 

individer.    

4.1 Vilka löper risk?

Ungefär 10- 15% av befolkningen (vuxna) utvecklar ett beroende under sin livstid där alkohol 

är den vanligaste28. Människors attityd och vanor, i form av omgivning och miljö, tros vara en 

faktor till att vissa hamnar i ett missbruk eller beroende. Riskerna är olika stora hos olika 

individer, men var individ kan bli beroende. Personlighetsdrag och arv kan tänkas ha en viss 

betydelse29.

En del provar på och en del blir fast i det och en del inte och det är jättesvårt att 

säga vad som skiljer den personen. Det vi tror på här, det är ju att arvet har en 

stor del och göra med om jag ska bli alkoholist eller narkoman, men sen handlar 

det om miljö och tillgänglighet och sådana där saker. – kvinna 2.

Ingen som börjar använda alkohol eller droger har ju tänkt att dem ska bli 

alkoholister och narkomaner utan det blir man ju på ett smygande sätt som man… 

när man märker det så är det ju nästan försent. – kvinna 2.

Varningssignalerna för att en individ som missbrukar, droger och/ eller alkohol, och kan 

tänkas vara på väg in i ett beroende är flertalet. Det kan vara svårt att ”upptäcka” om en 

individ är i ett beroende då dessa blivit duktiga på att dölja, bortförklara och manipulera 

omgivningen och många gånger har beroendet funnits i 10- 20 år innan de får hjälp. De 

intervjuade informanterna fick frågan om vilka varningssignaler som omgivningen kan tänkas 

reagera på.  

Blackouts, ökad toleransnivå… öh… känslomässiga problem som gör att 

alkoholisten dricker igen och en alkoholist som dricker får ångest och som dricker 

mer för att han har ångest och får mer ångest av det och… Finns ju massor att 

titta efter. – man.

                                                
28 http://www.alfagruppen.se
29  Åberg, H. (2000). 

http://www.alfagruppen.se
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Nils Bejerot (1921-1988), debatterade för nolltolerans i svensk narkotikapolitik och kom att 

bli inflytelserik och omtalad i ämnet. Bejerot kategoriserade olika sorters missbruk: 

Endemiskt missbruk är då droger är samhälleligt accepterat. I Asien är exempelvis 

opiumbruket accepterat sedan tusentals år tillbaka och i Sydamerika tuggas kokabuskens blad. 

Epidemiskt missbruk är då en umgängeskrets, där droger är populärt, använder droger som 

oftast är en viss sorts drog. Medicinsk personals missbruk är individer som hanterar droger i 

sitt yrke och till följd av detta använder droger. Terapeutiskt missbruk uppstår till följd av 

läkarbehandling där individen fått receptbelagda preparat såsom smärtstillande-, lugnande-

eller ångestdämpande läkemedel30. 

Narkotika är indelat i fem huvudkategorier där de mest vanliga drogerna ingår: Opiater –

omfattar morfin och heroin. Centralstimulerande medel – omfattar kokain och amfetamin.

Cannabis – omfattar hasch och marijuana. Hallucinogener – omfattar LSD och PCP.

Läkemedel – omfattar lugnande medel och sömnmedel31.

Jag började äta värktabletter för att jag hade värk… Så började det. Och så blev 

jag då fast. Jag blev beroende utav dom här tabletterna och så märkte att jag 

kunde kontrollera mitt känsloliv när jag tog dom här tabletterna. Jag vart fast 

ganska fort. – kvinna 2.

Alltså idag är det ju vanligare med blandat. (kombinerat alkohol- och 

narkotikaberoende) – kvinna 2. 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) har publicerat en 

rapport för narkotikarelaterade dödsfall år 2003. Det går att utläsa från statistiken att 

medelåldern framgår till 37,7 år där 78,9 % svarar för män som avlider i narkotikarelaterade 

dödsfall. Den totala frekvensen för antalet dödsfall i Sverige framgår till 152 personer år 

2003. Till narkotikarelaterade dödsfall räknar EMCDDA dödsfall där människor avlidit kort 

efter intag av narkotika, som alltså är direkt kopplade till narkotikabruk32. 

Statens Folkhälsoinstitut (FHI) presenterar en rapport där det framgår att 5,98 personer avlidit 

i alkoholrelaterade dödsfall i Norrbotten år 2003. Statistiken är räknad i antalet döda per 

10000 invånare, och ger en siffra på ungefär 147 personer. FHI räknar alkoholrelaterade 

dödsfall där leversjukdom, alkoholförgiftning eller alkoholdiagnos varit en underliggande 

                                                
30 http://sv.wikipedia.org
31 www.wikipedia.org
32 http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index39700EN.html

http://sv.wikipedia.org
http://www.wikipedia.org
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index39700EN.html
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eller bidragande faktor till dödsfallet. Statistiken över Sverige visar att 7,46/ 10000 personer 

avlidit av dessa orsaker33. Det motsvarar ungefär 6695 dödsfall per år i Sverige, där 

invånarantalet är hämtat från Statistiska Central Byrån (SCB). Samma år hade Sverige ett 

invånarantal på 8974960, alltså knappt nio miljoner invånare34. 

4.2 Varför blir man beroende?

Flertalet faktorer finns, om varför somliga hamnar i missbruk och beroende, men var individs 

väg är olik den andres. Sådant som levnadsförhållanden, psykiska störningar och förhållanden 

i samhället kan tänkas vara underliggande orsaker35. Även arv och gener tror Alfagruppen kan 

vara betydelsefulla för huruvida individer hamnar i missbruk eller beroende. En avsikt med 

denna avhandling var att söka svar på varför människor hamnar i missbruk eller beroende. 

Två av informanterna svarade enligt följande:

Alltså jag tänker så här, att… alla människor vill vara lyckliga. Alla människor 

strävar efter att vara lyckliga. Och sen så finns… det finns cykler i livet, alltså det 

går upp och ner, jag mår dåligt och jag mår bra… Öh… Så är det för alla och jag 

försöker kontrollera dem här okontrollerbara cyklerna på något vis genom att ta 

en drog som förändrar mitt sinne, alltså jag har väldigt svårt att känna smärta, 

väldigt svårt att känna sorg. Saker som är jobbiga så där, så försöker jag 

kontrollera det med sinnesförändrande medel… skulle jag vilja säga. En 

oförmåga, det känns som oförmåga att kontrollera livet, när det inte känns så bra. 

Men jag tror att alla människor nog försöker göra det där, även om dem inte är 

beroende, shoppa eller äta god mat eller… öh… ja… resa eller vad som helst. 

Fast det verkar ju mer normalt än att trycka i sig massa piller förstås, men, men.

– kvinna 2.

Jag har väl egentligen alltid känt utanförskap, hela mitt liv. Tills jag blev drogfri 

tror jag. Och jag tror det är en del i… sjukdomen alkoholism som jag har.  Jag 

tror det har en del i att man känner utanförskap. Jag har aldrig kunnat hantera 

mina känslor som mina kompisar har kunnat göra. Jag hart aldrig kunnat prata 

om det. Jag har aldrig kunnat visa det utom i ilska förstås. Mm… och det tror jag 

handlar om sjukdomen alkoholism att jag inte kan hantera mina känslor. (---)

                                                
33 www.fhi.se
34 www.scb.se
35 Göthson, E. & Karlström, E. (2000).

http://www.fhi.se
http://www.scb.se
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Kände att jag inte passade in. Mm… att jag inte var som andra. (---) Alltså, första 

gången jag drack så upptäckte jag att jag vart modig och tordes prata med tjejer, 

jag vågade inte prata med tjejer annars (---). När jag drack tordes jag prata med 

dem (---) och det hjälpte mig hantera min rädsla och min blyghet. Och tyckte jag 

skulle dricka fler gånger. (---) De första åren jag drack så handla det i stort sett 

bara om att träffa en tjej för jag tänkte - dricker jag, då vågar jag. Inte träffa jag 

någon tjej för det, men drack gjorde jag. – man.

Jo, jag är ju då av den övertygelsen fortfarande att det är en sjukdom och att jag 

är född med den här sjukdomen. Och påverkas av miljö och tillgång. (---) Jag 

provade att dricka och märkte att min blyghet minskade tack vare det och gjorde 

att jag ville dricka igen och igen och igen och sjukdomen i mig med förnekandet 

gör att jag ser inte att det får konsekvenser av det. – man.

Odd Lindberg, Göteborgs universitet, publicerade år 1998 en avhandling om människors 

narkotikakarriär. Lindbergs metod var av kvalitativ metod i form av intervjuer. Utifrån dessa 

har han tolkat att individer som brukar narkotika är de som ”söker spänning, är nyfikna eller 

vill revoltera mot vuxenvärlden”36.

4.3 Tillfrisknande, stress och återfall

En stor del av behandlingen innebär att samtala i grupp eller enskilda samtal med befintliga 

alkohol- och drogterapeuter på behandlingshemmet. 

Vi pratar om alkohol och vi pratar om droger… öh, hur livet har sett ut för oss 

och hur vi ska bära oss åt för att vara nyktra och drogfria, kan man väl säga. Sen 

pratar vi om relationer, vi pratar om barn… öh, om livet i stort sådär. – kvinna 2.

Avsikten är att uppnå ett tillfrisknande där ett delmål är att underlätta för den beroende att 

hantera vardagen i hemmiljö. Från begynnelsen var programmet inte så välutvecklat som det 

är idag utan hade då som avsikt att skapa rutiner och ge husrum för de beroende som sedan 

fick knyta an till Anonyma Alkoholister (AA)- möten. Idag har personalens kompetens och 

erfarenhet ökat.

                                                
36 Lindberg, O. (1998).
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Behandlingen har blivit mer individuell än vad den var för tjugo år sen och det är 

ju bra. Öh, den var lite mer… öh, stereotyp sådär i början, så det tycker jag är 

positivt. Och det har blivit bättre med det så att det… det tycker jag är bra. –

kvinna 2.

Grund-, förlängd/ fördjupad-, kriminalitets- och återfallsförebyggande behandlingar 

samt särskilda kvinnogrupper är de alternativ som erbjuds hos Alfagruppen37.

Stress eller ökad press på en individ tros kunna ha en påverkan för huruvida en person riskerar 

att hamna i missbruk eller få ett såkallat återfall. Sådant som anställningsintervju, ökad 

arbetsbelastning, omplacering, inre- och yttre konflikter, familjeproblem, dödsfall eller 

skilsmässor kan vara bidragande faktorer till att en individ nyttjar rusmedel för att varva ner, 

samla tankarna eller stressa av38. För att minska risken för ett återfall används tre olika sorters 

läkemedel som ett komplement för den som skall tillfriskna från sitt beroende. Vanligen 

används ett preparat i taget, men har blivit allt vanligare att kombinera dessa.

 Antabus, disulfiram- ger kraftiga besvär vid alkoholintag och skall därför hindra 

drickande. Rodnad i ansikte och bål, huvudvärk, andningssvårigheter, illamående, 

kräkningar, svettningar, hjärtklappning och blodtrycksfall är några symptom som kan 

uppstå om en individ brukar alkohol i samband med antabusbruk, en såkallad alkohol-

antabusreaktion.

 Campral, akamprosat- minskar begäret efter alkohol och skall därför minska risken 

för drickande.

 Revia, naltrexon- minskar de positiva effekterna av alkohol och gör det lättare att 

sluta dricka tidigt om man får ett återfall39.

Risken för återfall är densamma vare sig alkohol-, heroin eller nikotin brukats. Under de tre 

första månaderna efter avgiftning och behandling råder störst risk för ett återfall.  

Alfagruppens behandlingsmetod, Minnesotamodellen, strävar och råder till total avhållsamhet 

av alkohol- och/ eller narkotika. En informant fick frågan om vad som ses som återfall för 

denne.

Ett glas (!). (---) – kvinna 1.

                                                
37 www.alfagruppen.se
38 Ekman, R. & Arnetz, B. (2005).
39 www.wikipedia.org

http://www.alfagruppen.se
http://www.wikipedia.org
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Det handlar om att bryta gamla mönster/ vanor för att klara såkallade högrisksituationer då 

alkohol- och/ eller droger finns tillgängligt eller när frestelsen kan bli för svår att hantera.

Istället för att gå förbi systembolaget varje dag, så gå en annan väg. (---) –

kvinna 1.

Kvinna 1 förklarar att, efter tillfrisknandet från beroendet, handlar det om att fylla ut ett sorts 

tomrum efter alkoholen eller narkotikan. Detta tomrum kan tänkas behöva fyllas ut med 

exempelvis mat, kaffe, shopping, tobak, spel eller liknande. Därefter får jag även veta att 

kaffe är något som många på alfagruppen använder för att fylla ut detta tomrum med.

(---) då brukar det oftast öka här. Röker du mycket, man dricker mycket mera kaffe, allt 

står stilla i det här tomrummet som finns. – kvinna 1.

Det handlar inte bara om att bli nykter och drogfri utan även om hur jag ska leva 

livet… och det är ju inte helt enkelt.  – kvinna 2.

Och leva livet innebär?

Ja, det är att arbeta eller ha sysselsättning, en fungerande fritid och ha bra 

kontakt med vänner och anhöriga och så vidare. – kvinna 2.
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4. Diskussion

Det kan tänkas att, enligt Goffmans tes, om man ger sig hän det stigmatiserade och accepterar 

den rollen torde det vara av värde och intresse för andra då stigmat offentliggörs och därmed 

kanske accepteras av samhälle och omgivning och så där till `avstigmatiseras´ titeln. Likt 

Johanssons diskussion om att tala ut öppet i exempel tv- program bidrar det till ökad 

förståelse för omgivningen och det kan tänkas att därefter `avstigmatiseras´ titeln på 

individen. Idag är programmet ”Lyxfällan” ett sådant program som detta går att jämföras 

med. Människor ger sig hän åt sitt stigma om att ha ekonomiska problem och svårigheter att 

hantera vardagslivet på grund av det. Sinom tid torde det lära fler människor att skammen och 

de dolda bristerna individer kan tänkas ha går att träda fram med och därefter finns strävan 

efter social acceptans gällande stigmatiserade identiteter. Trettio år tillbaka i tiden, och knappt 

det, sågs homosexualitet som en sjukdom och var inte samhälleligt accepterat. Idag talas det 

om tvåsamhet och kan tänkas vara så socialt accepterat som det går. Givetvis finns det alltid 

några människor som lever kvar med den gamla synen, men de barn som växer upp idag 

kommer troligt att se homosexualitet som `helt naturligt´. Därmed är en stigmatiserad identitet 

`avstigmatiserad´ och med generationer kan det tänkas att fler stigmatiserade identiteter 

accepteras. 

(---) Jag förstod aldrig att folk kunde gå i skola, kliva upp, gå och lägga sig, 

diska, duscha, fara på semester utan att ha tabletter i kroppen. Alltså jag förstod 

inte… hur det skulle gå till så att säga. (---) – kvinna 2.

Verstehen handlar om att förstå en individs motiv till sitt handlande som därmed kan öka 

omgivningens förståelse för missbrukare och beroende. Människor med missbruk eller 

beroende lär sig att manipulera andra och framför allt signifikanta andra såsom 

familjemedlemmar och de kan tänkas handla på ett annorlunda sätt än det som anses vara 

socialt respektive familjärt acceptabelt, då deras tillvaro i många fall handlar om att tillgodose 

sitt missbruk eller beroende. Det kan handla om allt från införskaffande av alkohol- och/ eller 

narkotika till planerande för intaget. Manipulering, bortförklaring och ett sätt att dölja sitt 

missbruk eller beroende kan förstås om omgivningen förstår att avsikten med detta är att 

tillgodose beroendet och lindra abstinensbesvär. Individer som begår kriminella handlingar 

kan tänkas göra det för att finansiera sitt beroende genom exempel narkotikalangning, häleri 

eller snatteri samt stöld. Detta är alltså ofta enbart för att tillgodose sitt missbruk eller 
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beroende och individen har inget syfte att såra signifikanta andra, som så ofta drabbas av 

lögner och manipulering.

Det bör förstås vilket arbete som krävs av den som avklarat behandling på institution. 

Individen skall återanpassas till samhället och det omfattar att söka arbete eller gå tillbaka till 

det tidigare arbetet, eventuellt finna bostad, bekanta sig med nya vänner samt skaffa sig en 

livsstil som utesluter alkohol och narkotika. En process som i sin tur kan vara stressande och 

prövande varvid det har visat att stress och prövningar är orsaker som kan bidra till ett 

återfall. Grupptryck från kamrater kan givetvis vara en stor bidragande orsak. Det handlar om 

att bygga upp självkänsla och förtroende för att vidare kunna hantera och klara såkallade 

högrisksituationer. Därtill hör även att känna till vilka varningstecken som kan tyda på ett 

eventuellt återfall. 

Becker menade att individens umgängeskrets påverkar huruvida en individ blir missbrukare 

eller beroende och detta kan tänkas bli stärkt genom såkallat grupptryck där individer lockar 

andra individer till att dricka alkohol eller bruka narkotika. Det skulle kunna tänkas att redan 

skolbarn får lära sig motstå grupptryck, vilket i sig kan vara svårt, men med hjälp av ökad 

självkänsla skulle ett eventuellt missbruk eller beroende kunna förebyggas. 

Statistiken över antalet alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall visar att det förekommer och 

huruvida antalet är stort eller ej kan diskuteras, men en åtanke torde vara att antalet möjligtvis 

hade kunna minska. Antalet döda är också något missvisande då antalet döda i trafiken eller 

på grund av våld, som är alkohol- och/ eller narkotikarelaterade, utelämnas.   

Det har framkommit av informanterna att anledningar till att dricka alkohol eller bruka droger 

har varit för att komma i kontakt med tjejer/ killar, då detta började redan i tonåren, och det 

ställer nya frågor kring huruvida internetdejting kan tänkas vara en bra metod. Framför datorn 

är det möjligt att blygheten, som informanterna sett som problemet, försvinner bakom 

dataskärmen. Kan det vara så att de som idag internetdejtar löper mindre risk att hamna i en 

värld av alkohol- och/ eller droger. Det torde skapa andra följder istället, som alienation från 

omgivning. 

Framtida och utförligare undersökningar av fenomenet skulle kunna tänkas bidra med ökad 

förståelse för arbetsgivare, anhöriga, medmänniskor och socialtjänst samt övriga statliga 

instanser. Människor i interaktion med människor som lever med beroende skulle tänkas 

behöva få utförligare och mer djupgående kunskap om hur det kan vara att leva med ett 
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beroende. Dels för att i ett tidigt stadium kunna se tecken som tyder på någon form av 

beroende och därefter kunna försöka hjälpa individen tillsammans med professionell personal 

och dels för att ge socialtjänst och övriga instanser ökad förståelse för den beroende samt 

anhöriga. Detta för att på ett effektivt sätt kunna rehabilitera individen omgående, kanske kan 

det handla om ekonomiskt bistånd eller andra resurser som kan vara till hjälp på vägen. Om vi 

får en inblick i varför människor hamnar i missbruk eller beroende och få förståelse till 

bidragande orsaker till ingångsporten till ett missbruk eller beroende, kan vi medmänniskor 

samt skola, myndigheter, polis etcetera försöka förhindra detta i tidiga år genom aktivt 

välutvecklat preventivt arbete.   
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Intervjuguide

Presentation av mig själv och syftet med uppsatsen samt att intervjun spelas in.

Bakgrund:

* Kön:

* Ålder:

* Yrke/ utbildning?

* Familj?

* Uppväxtförhållanden?

Missbruk/ beroende:

* Finns det något du tror skulle kunna vara en effektfull metod för ett preventivt arbete mot 
alkohol och narkotikabruk?

* Vet du några varningssignaler som anhöriga/ bekanta kan se sig för efter?

* Hur skall man som närstående agera för att förhindra ett fortsatt missbruk? 

* Vilken form av beroende hade du?

* Hur kom du in i missbruket? Varför tror du att det blev så?

* Hur länge hade du missbrukat innan du sökte/ fick hjälp?

* Har du några kriminella erfarenheter?

* Hur kom det sig att du sökte/ fick vård/ hjälp?

* Hur förhöll sig dina bekanta till att du fick hjälp? 

* Har du några/ kvar några missbrukande vänner?

Framtid:

* Vad har du för framtidsplaner/ drömmar?




