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Abstract 

This essay will focus on drug addicts and the world as they see it. The essay is based on intervjues 

with three men and one woman and participant observation of the three men´s social life in the 

surroundings of Stockholm. The informants’ opinions and experiences are central as well as the 

observations made of them during an intensive fieldwork. The study which was of an exploring 

character has revealed a complex relationship between the informants and society. The concepts of 

subculture and stigmatization seem equally central in the social life and perception of life of these drug 

addicts. The intricate relationship between the two needs further study before a model of the 

interrelationship can be presented. In a final discussion of the results of the study with the informants 

they confirm that they see themselves both as part of a subculture and stigmatized by society. 

The study also includes some ethical reflections on the role of the investigator in relation to informants 

who are drug addicts. 
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Förord 
Jag har vuxit upp i en förort till Stockholm och har som många andra sett att droger finns 

överallt i samhället och i alla samhällsskikt. Under tonåren började en av mina närmaste 

vänner regelbundet använda droger. När jag hade beslutat att skriva om missbrukare och 

saknade informanter ställde han upp. Han har blivit min viktigaste informant i det här arbetet. 

 

Jag vill tacka alla mina informanter som tagit emot mig i sina hem, diskuterat med mig och 

svarat på fråga efter fråga om något som de har många och stora problem med. Jag vill 

framförallt tacka Tony som presenterade mig för Isac och Chris. Utan dig hade det inte gått.  

 

Jag vill också tacka min handledare Björn Alm för att han visade stort intresse när jag 

redovisade vad jag ville skriva om och för den hjälp han gav mig för att strukturera uppsatsen. 

Jag vill även passa på att tacka Hanna, Jessica och personer inom NA och alla andra 

människor som jag har kunnat använda som bollplank under den här tiden. Ni har varit ett 

stort stöd och underlättat det här stundtals tunga arbetet för mig. 

 
 
 
 
 
 
 
Stockholm i januari 2006 
Björn de Alencar 
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Inledning 
Missbrukare lever ett liv som för de flesta av oss är okänt och främmande. Eftersom 

missbruket finns här och inte ser ut att minska under överskådlig tid anser jag det viktigt att 

majoritetssamhället ökar sin kunskap om missbrukares värderingar, miljö och sociala 

grupperingar. Först när den kunskapen finns kan man åstadkomma en rimlig möjlighet för 

dessa människor ta sig ut ur sitt missbruk. Enligt min erfarenhet är det vad en majoritet av 

dem vill. 

 

Enligt min mening finns stora kunskapsbrister idag, inte om missbruket i sig, inte om kemiska 

reaktioner i kroppen eller om den kriminalitet som ofta är kopplad till missbruk. Men det 

saknas kunskap om hur en missbrukare interagerar med sina vänner, vilka interna regler som 

gäller i gruppen, hur man ser på majoritetssamhället och hur man uppfattar att 

majoritetssamhället ser på missbrukaren. 

 

Ur ett socialantropologiskt perspektiv är det intressant att se samspelet mellan att ta avstånd 

från majoritetssamhället respektive att utestängas från det. Att det är en komplicerad 

mekanism har jag förstått under det här arbetet. 

 

En av mina informanter, Tony, gav mig en insikt i missbrukares syn på sig själva. Han menar 

att det är skillnad mellan att bruka droger och att missbruka droger. Tony kallar sig själv för 

missbrukare: 

 ”det har gått från fest till pest”… 

” nu är det drogerna som tar mig,  inte jag som tar droger”..  

” jag känner mig ju som dig, normal, när jag är påtänd”.  

Tony har också sagt: ”min verklighet är inte din verklighet”.  

 

De här uttalandena tolkar jag som att det finns mycket att lära i fråga om missbrukarens 

självuppfattning, uppfattning om den egna gruppen och slutligen om majoritetssamhället. 

Därför har min uppsats kommit att inriktas på just de aspekterna.  
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Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka fyra missbrukares syn på sitt eget missbruk.  Jag vill 

beskriva, analysera och diskutera hur de ser på sig själva och hur de ser på sig själva i relation 

till majoritetssamhället. Min utgångspunkt är att deras erfarenheter och synpunkter ska stå i 

centrum, inte mina egna eller de som kommit fram i tidigare forskning.  

 

Från de första veckorna har jag arbetat med följande fyra frågeställningar:  
 

- Hur pass delaktiga i majoritetssamhället anser sig dessa fyra missbrukare vara?    

- Hur pass mycket tar missbrukarna till sig av samhällets syn på dem?  

- Hur ser missbrukarna själva på majoritetssamhället och dess värderingar?  

- Kan missbrukaren och hans/hennes värld sägas utgöra en subkultur? 

 

Under fältarbetet ledde de tre första frågeställningarna vidare till en ny som jag har formulerat 

under de senaste veckornas arbete, som en konsekvens av den information som har kommit 

fram och av den analys jag har gjort av informationen. Den femte och sista frågeställningen 

har kommit att handla om stigmatisering av gruppen missbrukare. 

- Kan missbrukare sägas vara stigmatiserade av majoritetssamhället?  

 

 

Teoretiska begrepp 
 
Förberedelserna inför studien bestod av litteraturstudier.  Jag försökte begränsa mig till 

litteratur som handlar om den aktiva missbrukaren, och litteratur där missbrukarens 

erfarenheter och synpunkter stod i fokus, dvs. inte behandlingar eller liknande aspekter. Med 

dessa tydliga ramar fanns det inte så mycket litteratur som jag hade hoppats på. Så 

småningom, under arbetets gång fann jag dock mer litteratur. Relevanta delar av den 

redovisas i samband med mina resultat.  

 

För att analysera deras beteende och svar kommer jag att använda mig av begrepp som 

skapats av olika forskare som studerat missbrukarens värld och grupper människor som av 
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någon anledning står utanför majoritetssamhället. Jag ska först kort förklara begreppen 

subkultur och stigma som har varit centrala i arbetet. 

 

Jag började med att sätta fokus på begreppet subkultur. Under arbetets gång har jag kommit i 

kontakt med många olika definitioner och beskrivningar av vad som utmärker en subkultur. 

För mig är det inte väsentligt att diskutera skillnaderna i definitioner eller att ansluta mig till 

en och ta avstånd från en annan. Jag har istället sett över vilka gemensamma kriterier olika 

forskare har och begränsat mig till att använda dem. Den definition jag använder är därför en 

sammanvägning av flera forskares formuleringar kring begreppet subkultur som är aktuella 

för mitt arbete.  

 

När människor går samman och börjar överskrida vissa typer av generella 

anständighetsnormer och ideal, formar de en subkultur i vilken de bygger in olika typer av 

överskridanden som en central del av sin livsstil (Lalander 2001).  

 

Subkulturer präglas i viss omfattning av anourlunda kulturella föreställningar och 

värderingar som står i strid med det genomsnittliga (Svensson 1996).  

 

Även Agar tar upp detta (enligt Antoniusson 2003:62) och påpekar att två främmande 

narkomaner av olika kön, ålder och härkomst lätt kan kommunicera med varandra om ämnen 

som är helt främmande för en utomstående observatör. Han ser detta som ett bevis på att det 

finns en subkultur bland narkomanerna. 

 

Uttrycket stigma anspelar på den undantagsstämpel som de ”normala” (enligt Goffmans 

terminologi) sätter på fysiskt, psykiskt och socialt avvikande människor. Ordet stigma betyder 

brännmärke eller fläck (den ursprungliga grekiska betydelsen). I överförd betydelse står 

stigma för utstött eller stämplad.  

 

 

DISPOSITION  
 

Jag har lagt upp redovisningen av mitt arbete på följande sätt. Först beskriver jag mina 

informanter. Det gör jag för att det är viktigt att ha en uppfattning om informanterna, då de i 
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högsta grad både har haft betydelse för mina val av metoder och hur genomförandet har blivit.  

I metoddelen redovisar jag inte bara de metoder jag faktiskt har använt utan tar även upp 

särskilda svårigheter som har uppstått genom att jag har arbetat med just denna grupp.  

Därefter kommer jag att beskriva hur jag lade upp intervjuerna och redovisa hur de 

genomfördes, även i detta fall eftersom särskilda situationer uppstod i genomförandet av 

fältarbetet med just denna grupp informanter. Jag redovisar därefter de deltagande 

observationerna. 

 

Efter metoddelen går jag in på forskaretik. Jag har valt att ge etiken en rätt så stor plats i 

uppsatsen, eftersom den är en viktig aspekt i ett arbete med den grupp informanter jag haft, 

dvs. missbrukare. Jag redovisar etiska principer som forskare ska följa för att skydda den 

enskilda individen. Jag diskuterar därefter situationer jag varit med om, som sätter de etiska 

aspekterna på sin spets, inte för mina informanter utan i stället för mig i forskarrollen, vilket 

jag tror är mindre vanligt och därför intressant.  

 

Efter etikavsnittet redovisar jag de resultat som har kommit fram i fältarbetet med min grupp 

informanter. Utifrån citat och händelser analyserar jag informanternas syn på sig själva och 

andra inom den egna gruppen. Sedan diskuterar jag på motsvarande sätt deras relation till 

majoritetssamhället, i termer av subgrupp och stigmatisering. I det avslutande 

diskussionsavsnittet redovisar jag mina slutsatser från arbetet med den här uppsatsen.  

 

 

Beskrivning av informanterna 
 
Jag har totalt fyra informanter som alla använder sig av droger regelbundet men det finns 

stora skillnader mellan dem. Lisa är den som skiljer sig från de andra i fråga om hur ofta och 

hur mycket droger hon tar. Om jag använder mig av Tonys definition så ”brukar” hon droger, 

dvs. missbrukar inte i den betydelsen att hon har förlorat kontrollen över sitt liv. Hon kan vid 

tillfällen ta droger då och då, men inte så mycket att det har påverkat hennes förmåga att sköta 

sitt jobb, sina studier och ta hand om sina barn osv. Det har med andra ord inte gått över från 

bruk till missbruk än.  

 
Mötena med informanterna har omfattat en rad situationer i deras vardag som jag har fått 

tillfälle att observera och dokumentera. Jag har tagit en öl med dem på krogen, handlat mat i 

 8



affärer, åkt tunnelbana från en plats till en annan och hjälpt till att städa lägenheten för att 

sambon strax skulle komma. Jag har varit med om stunder då mina personer varit glada, 

påtända, haft abstinens, varit obehagliga och farliga. Jag har haft många trevliga stunder med 

informanterna men det har även varit påfrestande vid vissa tillfällen. 

 

Informanterna tillhör en grupp människor som hela tiden har saker på gång: pengar ska fixas, 

personer ska träffas och jakten efter droger är ständigt närvarande. Jagar de inte efter droger 

så har de tillgång till droger och är då istället drogpåverkade.  

 

Människor som tar doger och är arbetslösa med skulder samt fängelsestraff bakom sig, står 

inte högt på majoritetssamhällets statusskala. En irrationell människa som är slav under sitt 

drogberoende är en ganska vanlig föreställning om dem. Min uppfattning är att alla mina 

informanter är mycket aktiva och skärpta i den roll som de har i sin värld. Vissa av dem ses i 

sina egna kretsar som mycket framgångsrika och är högt respekterade. 

 

Tony  

Tony är 25 år, har invandrarbakgrund och bor ensam i en lägenhet i en nergången förort norr 

om Stockholm. Lägenheten hyr han svart och Tony säger att han kan åka ut därifrån när som 

helst, men har han tur får han stanna kvar i lägenheten till slutet av maj 2006. Skolan såg 

Tony som ointressant, något som han bara var tvungen att ta sig igenom. Han beskriver själv 

gymnasietiden på följande sätt: ”man var ju där, men man var ju fan inte där”. Han var 14 år 

när han började röka hasch och provade de närmsta åren det mesta i drogväg. I övre tonåren 

började Tony sälja droger. Han säger själv att han säljer droger för den ekonomiska vinsten 

men också för att få tillfredsställa sitt eget behov till en låg kostnad.  Idag säljer Tony hasch, 

valium, rohypnol och kokain vilka är de droger han själv föredrar. Tony kom ut från fängelset 

i september 2005 efter att ha avtjänat ett straff på 13 månader. Före tiden i fängelse hade han 

ett heltidsarbete på ett lager. Han var nöjd med arbetet och tjänade enligt vad han själv säger 

ganska bra. Efter fängelsevistelsen var han inte välkommen tillbaka till det arbetet och han 

säger att det är svårt att hitta något nytt. Han arbetar svart lite då och då på en liknande 

arbetsplats där han får rycka in vid behov, men det är alldeles för sällan, menar Tony. Tony 

får ekonomiskt stöd av socialtjänsten. 
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Chris  

Chris är 28 år gammal och bor tillsammans med sin flickvän i en förort väster om Stockholm. 

Han började använda droger i 14- årsåldern och har sedan dess kontinuerligt utvecklat sitt 

missbruk. I gymnasiet hoppade han av och började ta diverse småjobb, men gick snabbt över 

till att skaffa sig pengar på olagligt sätt. Chris har till skillnad från mina andra tre informanter 

haft en socialt mycket svår uppväxt med båda föräldrarna som missbrukare och mycket 

problem med polisen från tidig ålder. Det är något han talar om under intervjuerna och själv 

tar upp som en möjlig förklaring till att han själv missbrukar idag. Han kom ut från fängelset i 

juni 2005 då han hade avtjänat ett straff på tre år. Han skulle ha en ny rättegång i december 

2005 som han uteblev från. Chris vet att han ska åka in i fängelset på nytt inom några 

månader dvs. under vintern-våren 2006 och räknar med att få ett straff på minst tre år. När vi 

talar om det, är det tydligt att han tycker det ska bli tungt, särskilt som han kommer att 

placeras på något av de tyngre fängelserna och påpekar att det är en mycket stor skillnad 

mellan dem. Chris nämner också att han inte längre använder lika mycket droger som tidigare, 

att han tar det ganska lugnt och har det bra med sin tjej. Hon är gravid och det är de båda 

glada över. Chris har inget arbete och får inga pengar genom socialtjänsten då han inte har 

följt ”alla dessa jävla krav dom ställer” på honom.  

 

Isac 

Isac hann jag inte prata så mycket med själv. Det blev bara två kortare intervjuer och vi 

träffades också mycket hastigt vid några andra tillfällen när jag var med Chris. Isac sitter nu 

(januari 2006) i fängelse och jag har inte kunnat komplettera bakgrundsinformationen om 

honom. 

 

Isac är 25 år gammal och bor i ett kollektiv väster om Stockholm. Han har sedan yngre 

tonåren tagit droger regelbundet. Han är arbetslös och försörjer sig på ”lite allt möjligt”.   

 

Lisa  

Lisa är 38 år gammal och bor i lägenhet i Norrköping med sina två barn. Hon deltidsarbetar 

på en förskola i Norrköping och läser en 5-poängskurs på universitetet. Lisa har använt droger 

sedan hon var tonåring men är den enda av mina informanter som inte skulle kalla sig själv 

för missbrukare. ”Nåt man tar ibland istället för att supa, sen är det inget mer med det.   Jag 

är ju inte beroende, vet du”.  
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Lisa skiljer sig mycket från mina övriga informanter. Hon är delaktig i majoritetsamhället på 

ett sätt som de andra inte är. Hon tar inte heller droger i samma omfattning som mina andra 

informanter, vilket självklart bidrar till att hon har det lättare.  Hon arbetar och studerar och 

har det ganska bra, medan de andra på ett tydligt sätt står utanför. Jag tror inte man 

överhuvudtaget reagerar på Lisa som på något sätt avvikande, när man ser henne. De övriga 

tre informanterna ser däremot ganska härjade ut och alla har en kroppsföring och ett beteende 

som jag anser avslöjar att de använder droger.  

 

Lisa håller sitt drogbruk under stark kontroll, till skillnad från de andra informanterna.  Jag 

har därför beslutat att utesluta henne från den fortsatta redovisningen, eftersom hon 

representerar en form av missbrukare medan de övriga tre representerar en annan form. 

Beslutet att utesluta Lisa från redovisningen grundar sig på att uppsatsen har en explorativ 

karaktär där jag söker ledtrådar för fortsatt arbete inom samma tema. En redovisning av 

intervjun med Lisa skulle på varje punkt presentera andra resultat än de som den homogena 

manliga informantgruppen uppvisar. Jag föredrog då att endast redovisa och analysera den 

homogena gruppen. Jag har dock sett det som intressant att få synpunkter av Lisa på delar av 

arbetet, på samma sätt som jag har bett om synpunkter från en av de tre manliga 

informanterna som jag haft kontakt med efter årsskiftet. Synpunkterna är intressanta då de kan 

stärka eller förkasta mina slutsatser om samspel mellan subgruppsbeteende och 

stigmatisering. Informanternas synpunkter redovisas i slutet av arbetet.  

 

Metod 
 
Jag har ambitionen att i uppsatsen visa en verklighet som finns mitt i majoritetssamhället men 

som de flesta av oss inte har tillträde till eller kunskaper om. Den ambitionen har lett till att 

jag har varit med om många extrema situationer som jag tror skiljer sig från de flesta andra 

fältarbeten. Det kommer jag att gå in på senare.  

 

Metodfrågor, specifika för denna grupp informanter 

Det har varit svårt att få till stånd möten med informanterna. När vi har bestämt att vi ska ses 

är mobiltelefonen sedan avstängd och jag kan inte komma i kontakt med personen. Vid flera 

tillfällen har jag också bestämt med en informant att jag vill ha en individuell intervju men när 

vi sedan träffas kommer flera personer över för att hälsa på och alla har något att säga. Det 
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förefaller tydligt att min närvaro inte på något sätt har fått dem att lägga om sina egna 

scheman utan att det är jag som har fått anpassa mig till dem. Jag är övertygad om att detta 

inte är en avsiktlig markering, utan snarare ett uttryck för deras livsstil som jag återkommer 

till längre fram (kaxigheten, se sid 24). Informanterna visade tydligt att de uppskattade att bli 

intervjuade för en uppsats på ett universitet. Däremot valde dem inte att anpassa sin dag till 

mig och våra möten. Informanternas svårigheter att hålla tider och hålla fast vid det vi har 

bestämt har stundtals varit frustrerande.  

 

Kontakter med nyckelpersoner 
Jag har sedan den första veckans arbete med studien haft mailkontakt med en person inom NA 

(Narcotics Anonymous) som bland annat har hjälpt mig att finna litteratur och frågeområden 

till intervjuerna.  Jag har även följt med Hanna, som har ett 20-årigt missbruk bakom sig men 

nu är drogfri, på öppna möten som NA arrangerat, för att komma i kontakt med människor 

som har djup kunskap om det jag ska skriva om. Jag har också fått stämma av med Hanna 

inför de första intervjuerna, för att få hennes synpunkter på hur de kan läggas upp. Ämnet är 

mycket känsligt och privat och för att få den information jag behövde måste informanterna 

känna sig väl till mods i intervjusituationen. Eftersom jag saknade tidigare erfarenheter av så 

känsliga intervjuer var avstämningen med Hanna av stort värde. 

 

Urval av informanter 

Efter litteraturstudier och kontakterna med NA pratade jag med Hanna. Jag hoppades genom 

henne få kontakt med aktiva missbrukare i Norrköping. Till en början gick det bra och 

förvånansvärt snabbt. Men sedan jag hade fått klartecken av fyra personer ändrade sig tre av 

dem under loppet av en vecka och då återstod endast en informant, Lisa 38 år. Jag fick 

försöka hitta nya informanter.  Jag kontaktade då en av mina barndomsvänner från 

Stockholm, Tony som i de yngre tonåren började använda droger och nu har ett tioårigt 

missbruk av tunga droger bakom sig. Han blev min viktigaste informant, och genom honom 

kom jag senare i kontakt med ytterligare två informanter, Chris och Isac.  

 

Mina informanter har jag således själv inte valt utan jag har fått dem tillgängliga genom 

andra. Tony som jag kände sedan tidigare introducerade mig för Chris och Isac. Man kan säga 

att han gick i god för mig, vilket räckte för att jag skulle accepteras av gruppen, då Tony är 

respekterad inom den. 
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Jag valde att intervjua Tony först, för att det kändes lättast i och med att vi kände varandra sen 

tidigare. Genom denna intervju lärde jag mig mycket om hur jag kunde förbättra upplägget 

inför nästa tillfälle. Jag kunde be honom säga till om någon fråga var fel och skulle uppfattas 

negativt av andra informanter.  Han accepterade att vara kritisk rådgivare och sade ifrån, 

bland annat när jag under intervjun gick in på hans uppväxt och familj istället för att hålla mig 

till honom som vuxen. Intervjun med Tony blev ett test av min intervjuteknik som var 

värdefull inför det fortsatta arbetet.  

 

Intervjuer - upplägg 

Min ansats var explorativ och jag ville att intervjuerna skulle vara informella. Det blev därför 

närmast självklart att jag skulle göra halvstrukturerade intervjuer. Jag såg till att få ett visst 

antal områden behandlade i varje samtal, men det var oviktigt i vilken ordning frågorna kom. 

Det var viktigare att ha ett levande samtal som informanterna själva tyckte var intressant.  

 

De frågeområden jag såg till att få belysta kretsade runt de fyra frågeställningar jag gjort upp. 

Delaktighet i majoritetssamhället, hur mycket tar man till sig av majoritetssamhällets syn på 

missbrukare, egen syn på majoritetssamhället och dess värderingar, utgör missbrukare en 

subkultur, är missbrukare stigmatiserade sid 5, Syfte och frågeställningar. 

 

Jag anser att alla mina intervjuer gick bra trots att mycket av det som spelades in inte har 

direkt relevans för min uppsats och därför inte har kommit till användning i redovisningen av 

resultat. Jag behövde inte ställa en rad följdfrågor och jag fick inte ett ja eller nej som svar. 

Informationsflödet var med andra ord mycket bra. Jag tror att alla mina informanter själva 

uppskattade att få prata om sitt missbruk och reflektera över det tillsammans med mig. 

 

Under tre veckor spenderade jag enligt min egen uppfattning mycket tid med mina 

informanter. Jag har intervjuat Tony, Isac, Chris och Lisa. Det har blivit över tio timmars 

intervjutid tillsammans som jag sedan har transkriberat. Jag har även träffat mina informanter 

utan att intervjua dem, i syfte för att göra deltagande observationer.  Dessa är enligt min 

uppfattning lika viktiga som intervjuerna om inte viktigare, eftersom jag då har fått se hur de 

agerar, både ensamma och i samspel med andra. Jag träffade mina informanter vid sju 

tillfällen utöver de tillfällen då jag intervjuade någon av dem. Tony och Chris var dem jag 

spenderade mest tid med. Isac började avtjäna ett fängelsestraff i november 2005. Jag hann 
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träffa honom vid fyra kortare tillfällen, vart och ett ganska kaotiskt. Lisa träffade jag endast då 

jag intervjuade henne.  

 

Intervjuer – genomförande 

Inledningsvis berättade jag om syftet med uppsatsen och att jag skulle låta informanten få ta 

del av mina slutsatser och ett exemplar av den färdiga uppsatsen. Jag tog upp etiska aspekter, 

vilket de tycktes ha svårt att se värdet av. Jag lärde mig snabbt begränsa etikinformationen till 

konfidentialitetskravet och det uttryckte jag genom att påpeka att det ligger i mitt eget intresse 

att ingen informant ska kunna identifieras. 

 

Intervjuerna har ägt rum på krogar och hemma hos mina informanter eller hos bekanta till 

dem som då också deltog. Ingen av informanterna tycktes besvärad av att samtalet spelades 

in. Under intervjuerna använde jag en MP3-spelare, som jag lade på bordet. 

 

Jag lät informanterna styra samtalet i hög grad. Ofta kom vi in på ett sidospår och då lät jag 

det fortgå en stund innan jag på nytt styrde in samtalet på ett område jag var intresserad av. 

Det här innebär att en del av intervjumaterialet inte är relevant för undersökningen. Jag 

bedömde det dock som viktigt att lämna informanterna så mycket frihet som möjligt. Mitt 

syfte var inte att pröva hypoteser utan att få en allmän föreställning om de frågeområden jag 

hade valt. 

 

Min avsikt var från början att intervjuerna skulle vara enskilda, dvs. med informanten och jag 

själv som enda närvarande. Men mina informanters verklighet är sådan att den sociala 

aktiviteten är hög. Någon ringer, någon eller några kommer på oanmält besök, en sambo och 

bekanta till mina informanter finns med i samtalet osv. Intervjuerna stördes inte enligt min 

mening av dessa andra personer. Tvärtom deltog de i samtalet och i vissa frågor kunde 

samtalet fördjupas och breddas just genom att nytillkomna bidrog med sina synpunkter och 

erfarenheter. Intervjuerna kunde dock spåra ur när personerna började diskutera och prata om 

något som jag inte alls var intresserad av. 

 

I strikt mening har jag således inte bara fyra informanter. Ytterligare tre personer har deltagit i 

samtal och finns med på inspelningarna. För mig har detta varit positivt: det har inneburit att 

jag har fått in mer information. 
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Lisa var den enda av informanterna som inte var drogpåverkad vid något av de tillfällen då vi 

träffades. Mina tre andra informanter var påverkade av något vid alla våra möten. En tydlig 

följd av det är att intervjuerna blev mycket ostrukturerade. Det betyder att det också blivit 

arbetsamma att analysera.  

 

Vid ett tillfälle när jag intervjuade Chris och Isac samtidigt i Chris bostad kom en vän till dem 

på besök. De satt och drack öl och tog rohypnoltabletter. Ju längre tiden gick desto svårare var 

det att få dem att tala om det jag frågade och hade funderingar kring. En liknande situation 

uppstod även med Tony vid ett tillfälle då jag planerat att intervjua honom. Hans kusin kom 

på besök och intervjun prioriterades bort av de två som i stället ägnade kvällen åt att ta droger, 

att ta kokain i timmar. Det positiva som jag ser i detta är dock att jag fick möjlighet att se hur 

de agerade när de var påverkade. Det är också viktigt eftersom det är relevant för är mitt 

studietema.  

 

Deltagande observation 

Lalander menar att det huvudsakliga syftet med observationer är att de låter forskaren lära 

känna intervjupersonens sociala miljöer. Vidare hävdar han att man genom att själv delta i 

gruppens aktiviteter får en känsla för deras liv och dess villkor. Att kunna förstå en annan 

individs liv är svårt och om man inte försöker sätta sig in i hur vardagen ser ut för dem man 

ska studera kan detta bli omöjligt. Deltagande observation kan också förenkla fortsatt tillträde 

till fältet. Genom att vara med i informanternas vardag visar man också respekt för deras 

vardagsliv (Lalander 2001). 

 
Informanterna var engagerade i mina intervjuer och deltagande observationer. Jag tror att de 

dels upplevde det välbehag alla känner när någon med stort intresse ber dem uttala sin åsikt 

och dels att de bedömer att de inte har många tillfällen att få uttala sin uppfattning till någon 

som företräder majoritetssamhället. Vid flera tillfällen hände det att någon sa till mig att ta 

med ett uttalande han gjorde eller att komma ihåg en incident. Under mina observationer av 

gruppen fick jag möjlighet att väga deras ord mot deras handlingar. Ju mer tid jag spenderade 

med gruppen, desto närmare kom jag människorna. 
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Etik 
 
De som studeras i min uppsats, dvs. missbrukare, är en grupp som delvis följer andra normer 

och regler än det övriga samhället. Frågan om etik i samarbetet med informanterna är alltid 

aktuell.  De etiska aspekterna är viktiga i den här uppsatsen. Jag har valt att avsätta ett relativt 

stort utrymme åt etiska frågor. Jag börjar med att redovisa generella krav på forskaretik 

(Bryman, 2002) och övergår sedan till att lyfta fram andra slags etiska problem som jag har 

mött under arbetet med uppsatsen.  

 
 
Forskning är viktig för såväl individers som samhällets utveckling. Som samhällsmedborgare 

har vi rätt att ställa krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att 

den håller hög kvalitet.  Detta krav kallas för forskningskravet. Som samhällsmedlemmar har 

vi även rätt att ställa krav på att forskarens metoder är etiskt acceptabla så att den enskilda 

individen inte utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav 

kallas för individskyddskravet. Dessa två krav ska alltid ställas mot varandra inför varje 

vetenskaplig undersökning. 

  

Min personliga uppfattning är att nyttoaspekten av vad en undersökning kan tillföra i längden 

aldrig kan väga tyngre än respekten för den enskilda individen. Jag har därför i vissa 

situationer undvikit att pressa mina informanter, när jag märkt att de har känt sig illa till mods 

inför en fråga.  

 

Individskyddskravet kan sammanfattas i fyra allmänna huvudkrav för forskning (Einarsson & 

Hammar Chiriac 2002); informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Dessa är utarbetade och antagna av humanistiska – samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (HSFR). 

 

Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den     

aktuella forskningsuppgiftens syfte (HSFR, 1996). 

Samtyckeskravet: Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (HSFR, 1996). 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem (HSFR, 1996).   
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Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om en enskild person får endast används i 

forskningsändamål (HSFR, 1996). 
 

Förutom dessa allmängiltiga etiska forskarkrav har jag under fältarbetet mött andra situationer 

som är intressanta ur ett etiskt perspektiv. Specifikt för den här studerade gruppen är etisk-

juridiska aspekter, där forskaretiken kan kollidera med medborgerligt ansvar och 

medborgerlig etik. 

 

Jag har spenderat mycket tid med människor som i och med sitt missbruk kontinuerligt begår 

olagliga handlingar, då de har varit drogpåverkade under alla våra möten. Mina informanter 

rör sig också i kriminella kretsar och kriminalitet är ständigt närvarande vilket gjort att min 

roll som forskare har blivit svårare än jag hade föreställt mig. Att jag dessutom känner en av 

mina informanter sedan många år tillbaka har också stundtals inneburit en större påfrestning 

än jag hade föreställt mig.  Jag har frågat mig om jag som samhällsmedborgare har skyldighet 

att polisanmäla vissa situationer jag upplevt. Min slutsats är att min roll i dessa situationer har 

varit obetydlig och aldrig avgörande för händelseförloppet.  

 

De allmängiltiga forskarkraven som jag nämnde ovan syftar till att skydda informanter i olika 

sammanhang. Skydd för forskaren eller vägledning till hur forskaren ska ställa sig har dock 

inte behandlats i den litteratur om forskaretik som jag tagit del av. Jag hamnade vid flera 

tillfällen i situationer där jag förmodligen uppfattades som en av dem jag var tillsammans 

med, vilket har varit påfrestande. Det har också varit svårt att veta hur jag skulle bete mig som 

forskare i dessa deltagande observationer. Jag ska nedan redovisa några sådana tillfällen.  

 
Händelse 1: 
Efter några minuter hör vi skrikande röster. Det visar sig vara Chris som hamnat i en 
diskussion med tre män. När jag kommit fram till dem märker jag att situationen är mycket 
spänd och att det finns en stor risk för slagsmål mellan dem. Chris har med sig sin pitbull 
som börjar skälla. Chris står och skriker: ”vad fan vill ni egentligen?”. Isaac och Kalle tar tag i 
Chris och försöker ta honom därifrån med kommentarer som: ”kom nu, det är inte värt det”. 
Jag står ganska uppjagad, arg och funderar över vad jag blivit inblandad i.  
Vi hamnar alla i samma tunnelbanevagn där bråket fortsätter och eskalerar. Chris släpper sin 
pitbull som bara är åtta månader men ganska skrämmande i det tillstånd den nu är i, dvs. 
mycket upphetsad. Den skäller och hugger mot en av männen. Vagnen är full med 
människor och vissa säger åt Chris och de andra att sluta och lugna ner sig. Jag tar tag i 
kopplet som Chris släppt och går längre bort i vagnen med hunden. Nu har munhuggandet 
lett till slagsmål och flera i vagnen och de som jag var tillsammans med har börjat ingripa för 
att få ett stopp på allt. Efter ca två minuter är vi på nästa hållplats och jag skriker till Chris att 
vi ska gå av.  Han frågar varför men följer med, antagligen för att jag hade hans hund med 
mig.  När vi alla har gått av skrattar Chris åt att en kille han bråkat med hade satt en nyckel 
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mellan fingrarna när han skulle slåss. ”Som om det skulle hjälpa, den skulle ju bara vika sig”, 
säger Chris.  
 
Isac och Kalle är båda irriterade över vad som hände. De menade att det är så onödigt med 
bråk i en fullsatt vagn där det även kan finnas kameror. Chris skrattar och säger ”det finns 
det bara på nya vagnar” och säger åt Isac och Kalle att sköta sitt. Isac svarar att det gör han 
gärna men han vill inte bli inblandad i det Chris gör. Samtalet fortsätter tills vi sätter oss på 
krogen och beställer in öl. När ölen kommit och hunden sitter utanför fönstret bredvid oss så 
Chris kan se den, blir han lugn och vi kan fortsätta intervjun.  
           
 
Händelse 2: 
Jag möter Chris i en närliggande förort till Stockholm och han föreslår att vi ska gå till 
Systembolaget innan vi går hem till honom för att fortsätta med intervjun. När vi är där köper 
jag några öl åt oss och vi går ut. När vi kommit ut ur köpcentret visar Chris vodkaflaskan han 
stulit och gömt i jackan och skrattar. Han påpekar hur bra hans jacka är när man ska stjäla, 
den har bra fickor. Han visar också baksidan av sin ryggsäck som är uppklippt så man kan 
stoppa in saker i den från ryggsidan. När jag nämner att han blir filmad där inne säger han att 
den tittar de bara på när ett rån har begåtts, ”inte för att se om någon snor”.   
 
Händelse 3: 
När vi sitter på tunnelbanan på väg hem till Chris är han redan drogpåverkad. Han har tagit 
flera rohypnoltabletter under dagen och halsar nu ur en flaska Bacardirom. Det är mitt på 
dagen och mycket människor på tunnelbanan. Chris spottar då på sätet bredvid sig och han 
blir genast tillsagd av en ung man i 25 - 30 årsåldern som undrar vad han sysslar med, ” Folk 
ska ju sitta där” . Chris svarar med att snäsa, nästan skrika ” Ah men sitter du där nu, eller!?”  
Killen skakar på huvudet och tittar ut genom fönstret. 
 
Händelse 4: 
Jag, Chris, Isac och en vän till dem går runt i stan och jag samtalar mycket med Isac som 
säger att jag kan få göra en intervju med honom om jag vill. Vi stöter ihop med några vänner 
till Isac och alla hälsar. Jag och Isac går vidare men hör då Chris skrika till och vi vänder oss 
om. Då kommer Chris gående med jackan som den ena killen vi nyss träffat hade burit och 
som Chris nu har slitit av honom för att behålla själv.  Han skrattar och visar en bucklig burk 
med Bullens pilsnerkorv, som han tidigare snattat i en affär och säger: ”Haha, hur tror du den 
killens näsa ser ut nu” Chris hade även tagit den andres halskedja. Isac börjar skrika åt Chris 
att de två är gamla barndomsvänner men Chris svarar argt ”det är inte min jävla 
barndomsvän!” Och frågar sedan lugnt om någon har en ”jävla konservöppnare”. Det var det 
ingen som hade. 

 
Dessa händelser visar ett annat slags etiska frågor som fältforskaren kan behöva brottas med. I 

händelserna begås det ena brottet efter det andra, som jag kanske kan ha en medborgerlig eller 

åtminstone en moralisk skyldighet att polisanmäla. Samtidigt har jag en skyldighet att skydda 

mina informanter mot skada som de skulle kunna utsättas för genom min forskning, i detta 

fall genom min närvaro vid dessa tillfällen. Vilket juridiskt medansvar har jag när två 

personer i min närhet slåss (dvs. misshandel utförs), när en person i mitt sällskap stjäl/rånar 

(vodka, korv, jacka och halskedja) eller när jag vet att flera i gruppen bär stora mängder 

narkotika på sig? 
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En annan fråga jag ofta ställde mig när jag var tillsammans med informanterna utomhus och 

incidenter av det här slaget inträffade: om någon ringer till polisen och en piket kommer för 

att hämta oss alla till en polisstation, hur ska jag kunna förklara min roll?  

 
En rad forskaretiska frågor ställs således på sin spets när informanterna tillhör gruppen 

missbrukare och därmed också har nära anknytning till kriminella grupper. Ur mitt perspektiv 

är det viktigare att skydda informanterna mot samhällets ingripande i de situationer jag har 

beskrivit, dvs. jag sätter forskaretiken före medborgaransvaret. Jag vet dock ännu inte var min 

egen etiska gräns går, dvs. när jag inte längre kan skydda min informant. När tar medborgar-

ansvaret över och hur ska jag kunna skydda mina informanter mot mig själv som då blir deras 

fiende? Frågan kan tyckas komisk men ur ett etiskt perspektiv är den viktig och den är inte 

orealistisk. 

 

Gruppen 
 
För tydlighetens skull har jag valt att inte besvara mina frågeställningar en efter en. Jag anser 

att de alla är sammanvävda, och att man kan finna svar på flera av dem i samma citat eller 

händelse, beroende på ur vilket perspektiv man ser dem.  

 

Mina informanter har det gemensamt att alla började använda droger i de yngre tonåren. När 

de sedan började använda sig av droger mer regelbundet började de i allt högre grad bara 

umgås med andra människor som tog droger. Chris, Isac och Tony säger alla tre att de idag 

uteslutande umgås med människor som tar droger. Tony påpekar dock att han inte är 

tillsammans med sina vänner bara för att de tar droger.  

 

Citat 1 (Tony): 

”När jag satt (i fängelse, min anm.) fick jag möjlighet att sila skiten från eliten ...  man har 

många bekanta, kontakter - träffas, byter saker,  men mer är det ju inte. Vänner är vänner, 

kontakter kommer och går, pundarkontakter försvinner ju lika fort som dom kom och dom 

skiter jag fullständigt i och dom tror jag kommer att försvinna med drogerna men jag vet inte. 

När man är ute och träffar annat folk på puben t.ex. så är det inte, jag vet inte...  man är 

inte... dom man känner är som en själv, vuxit upp i ghettot, sett samma saker och gjort samma 

saker, människor som inte har varit med i drogsvängen har missat väldigt mycket som jag 

levt. Träffar jag såna sitter vi och kallpratar  ... jag vet inte, vi går inte ihop liksom. Börjar 
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jag tala om mitt liv blir ju dom rädda... och hans liv tycker ju jag inte om så jag vet inte riktigt 

vad jag ska prata om ... du vet jag har ju inte pratat med så många så jag vet inte vad man 

pratar om, det skulle ju va om killen skulle sitta med tjejer så är man tvungen att prata med 

honom så man kan finta bort honom du vet ... (skrattar)..  men jag pratar inte så mycket med 

dom du vet. Dom är inte intressanta.”   

 

Tony säger också till mig att hans umgänge ju inte är det bästa, men fortsätter sedan: ”Vi som 

kör dras liksom som magneter till varandra, sjukt men så är det”.  

 

Också Chris talar med mig om hur han ser på sig själv tillsammans med människor utanför 

hans egen grupp. 

 

Citat 2 (Chris): 

”Man har ju nån jävla roll som man ska kliva in i men jag trivs inte i det. Visst kan jag men 

jag trivs inte... sitta där och smutta på ölen... ah visst mormor och morfar du vet istället för 

att bara chapp chapp1. Jag tror där genomskådar folk en. Folk fattar ju att det där är inte han 

du vet. Jag tror det på samma sätt som jag genomskådar en färsking som spelar som han varit 

med i svängen och kört fett! Men kanske har jag bara nojor men jag tror inte det. Man ska 

lita på sitt inre. Det är ju där skon klämmer för man funkar inte med svenssons även om man 

försöker och verkligen försöker! Man krockar ju”. 

 

Gruppen ger således intryck av att vara mycket sluten. Mina informanter har en stark vi-

känsla mellan gruppens medlemmar men jag anser att den är isolerad från övriga grupper och 

majoritetssamhället. Det visar sig i bl.a. i Tonys uttalande ovan där han nämner att han inte 

talat med så många, dvs. utanför den egna missbrukargruppen. Han är annars en social person 

med många kontakter.  

Jag har ett intryck av att mina informanters vikänsla har utvecklats genom och som en 

reaktion på majoritetssamhället snarare än i isolering. Språk och slang använder 

informanterna flitigt för att stämma av mellan varandra och på så sätt stärka den egna 

gruppens identitet. Jag anser även att det finns underförstådda åsikter mellan dessa människor, 

vilka är självklara inom gruppen medan vi i majoritetsgruppen inte ens funderar över det.  

                                                 
1 Chapp chapp = supa hårt 
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Något som också är karakteristiskt för denna grupp är att ovanligt många har hund. De hundar 

man har är inte familjehundar som labrador eller golden retriever. Det är istället hundar som 

också fyller en funktion av skydd lika väl som att avskräcka från oönskad kontakt. Av mina 

fyra informanter var det en som hade en rottweiler-pitbull och en annan hade både en pitbull 

och en dobberman.  

 

Jag har observerat en tydlig socialiseringsprocess inom gruppen som fungerar genom äldre 

mentorer. Detta är ett fenomen som bl.a. Lalander (2001) har påtalat i sin forskning om unga 

heroinister och det stämmer uppenbarligen in även på andra missbrukare. Jag har sett både 

Tony och Chris träffa yngre människor som tydligt ser upp till dem.  Jag har även varit 

tillsammans med Tony när han stött ihop med en äldre man som han lärde känna i fängelset 

och nu gör affärer med. Vid ett tillfälle när jag var tillsammans med Isac och Chris träffade vi 

också äldre personer som mina informanter kanske inte ser upp till, men som uppenbart 

fungerar som förebilder i sättet att hantera vardagen. 

 

Händelse 5: 
När jag promenerade med Chris och Isac i en förort mötte vi en bekant till Chris’ far och 
ytterligare en äldre man. Vi pratade en stund och det togs droger och sedan gick vi vidare in i 
en galleria. Vid det laget var det tydligt att Isac och den andre äldre mannen var påverkade 
av drogerna. Den förste äldre mannen, som är bekant med Chris far, valde att avlägsna sig 
från gruppen. Han gick över till andra sidan gågatan och höll sig där,  hela tiden ca 20 meter 
snett framför oss andra medan vi var i gallerian. Ingen skulle med andra ord kunna uppfatta 
att han ingick i vår grupp. Detta noterade Chris och sa flera gånger uppskattande till mig ”titta 
Björn, han är smart”. 
 

När vi därefter skildes åt påpekade Chris att så där ville han verkligen inte sluta. Han syftade 

då på sin fars bekant: en allmänt nedgången man i 50-årsåldern, tydligt märkt av flera 

decenniers missbruk. Mannen var med andra ord ingen förebild, men hans sätt att hantera 

situationer som skulle kunna leda till polisingripande eller andra risker för honom var en 

kompetens som Chris uppskattade. För mig som inte hör till gruppen är det närmast ett 

kränkande beteende att inte vilja bli sedd med de övriga, men Chris såg endast skickligheten i 

detta. Det här är en händelse som visar något utmärkande för denna grupp. Det finns en stor 

kunskap om hur man skyddar sig från polisingripande. Chris var klar över att det är bara de 

nyare tunnelbanevagnarna som har filmkameror när han bråkade i en vagn. När han stulit på 

systembolaget visste han också att det inte finns någon risk att åka fast annat än om han hade 

blivit tagen på bar gärning. Medan de flesta av oss snabbt reagerar över att det finns kameror 

där och man hamnar ju faktiskt på film. 
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Sammantaget anser jag att mina informanter agerar på ett sätt som tyder på att de ser tydliga 

skillnader mellan sin egen grupp och andra. De finns ett tydligt vi-och-dom förhållande till 

andra (dvs svenssons). I normalsituationen beskriver de andra grupper som annorlunda och 

sämre än den egna gruppen. Det finns inget som enar en grupp mer än en gemensam yttre 

fiende, vilket jag anser blir tydligt inom gruppen missbrukare. Inom mina informanters egen 

grupp, dvs. gruppen missbrukare är dock inte vi-känslan lika självklar och tydlig. 

Gemenskapen och solidariteten mellan dem blir tydlig främst i jämförelse med andra.  

 

Synen på den egna gruppen 

Jag har talat med mina informanter om hur de ser på sig själva och majoritetssamhället men 

också hur de ser på sig själva i relation till andra inom den egna gruppen. Det har framgått att 

det finns en tydlig skiktning i fråga om status och respekt. Jag har inte sett något exempel på 

förståelse eller hänsyn till beroendet och följder av missbruket. Jag har heller inte sett någon 

större solidaritet mellan människor, vilket jag anser att man borde märka i en subgrupp. 

Tvärtom har jag sett och hört mycket som pekar på att det är ett mycket kallt och hårt klimat 

mellan dem. 

 

En persons grad av missbruk och val av drog förefaller ha betydelse för andras värdering av 

honom. Så här säger Tony: 

 

Citat 3 (Tony): 

”Jaa!  Jaja, det är olika grupper liksom ...flummargrupper2... horsare3.. colanissar -  cola4 

där brukar det va delat.. det finns såna här östermalmare ...bratsen5 som köper koks. Sen 

finns det dom här dealarna som koksar själva och becknar6  koks... sen snorungarna som 

köper kokset... där kan det ju vara blandat med vilka som använder det... horsarna till 

exempel är ju stämplade av alla. Dom är äckliga! (blir irriterad) ... dom är ju fan HIV-

smittade allihopa... delar sprutor med varandra ....  man hör ju saker... vet ju inte vilka dom 

blir påsatta i arslet av... vilka dom suger av för att få sin kabbe7. Förstår du! Dom är 

äckliga!! (han är märkbart arg nu) Överhuvudtaget,  dom är stämplade..  plus att man vet vad 
                                                 
2 Flummare = haschrökare 
3 Horsare =  heroinister 
4 Cola = kokain 
5 Bratsen = överklassare 
6 Becknar = säljer 
7 Kabbe = ampull med heroin 
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som händer med dom. Dom snor av sin morsa du vet... dom snor guldet från sin morsa... dom 

säljer sin morsa för att få en kabbe... det där är stämplat...så horsare är ju helt på sin egen 

kant. 

(...) ”Flummare är ju... nästan alla accepterar flummare... flummare är halvlata... flummare 

är flummare dom bara flummar  -  antingen så gör dom ingenting...  sitter hemma och odlar 

skägg (skrattar) eller dreads...  nånting vad som helst du vet (skrattar) ska dom ju alltid odla... 

alltid är det odling. (skrattar) Dom är helt harmlösa. Och så finns det dom här 

ropptorskarna..  dom som bara går på roppar8.. men dom vill man inte ha så mycket med att 

göra... dom är oberäkneliga.. Man vet inte när man får en yxa i bakhuvet ... men dom vill man 

inte ha nåt att göra med, man gör affärer sen går man bort därifrån. Inga band - affärer, 

klippa  klippa . Det är klart det finns grupper inom narkotikan - det finns skillnader...  nivåer 

vilka man ser ner på vissa och kanske inte ser upp men finare och smutsigare knarkare... om 

man kan säga så...jag vet inte”.  

 

Det här uttalandet visar att åtminstone Tony ser en tydlig i hierarki i gruppen där heroinisterna 

är längst ner. Det stärker de resultat bl.a. Lalander har funnit i Norrköping i sin studie av unga 

heroinister (2001). Lalander menar att Norrköping är en stad där heroinet inte har funnits lika 

länge som i Stockholm. Med andra ord har människor ännu inte sett vad drogen för med sig, 

vilket resulterar i att unga heroinister i Norrköping inte ser ner på heroinister i samma grad 

som man gör i Stockholm.  

 

Chris bekräftade också detta när han fick läsa vad Tony ansåg om heroinister. Han menade att 

det stämmer, för att det är så de är. Han gav mig även ett konkret exempel på det. 

 

Vid ett annat tillfälle sitter jag och intervjuar Tony på en krog i Stockholm. Vi pratar om hur 

det kom sig att han började ta droger. Då avbryter han mig och säger följande: (som han också 

säger att det borde komma med i min uppsats).  

 

Citat 4 (Tony): 

”Jag vet inte ... tycker dom borde ha en liberalare syn på gräs9  och braj10.  Tycker jag ... en 

liberalare syn för det här ... det här är fan inte bättre (syftar på öl, min anm.) det här är nog 

                                                 
8 Roppar = rohypnoltabletter 
9 Gräs = marijuana 
10 Braj = hasch 
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ett värre steg till att ta värre droger än hasch förstår du, att hasch skulle leda till tyngre 

droger...  det här - du är full och då kan du kliva på vad som helst när du är full ... bara ööhh 

vad är det där,  tjack11 eller cola12, många har ju klivit på när dom är fulla men sutt13 är ju 

bara sutt och du är flummig ... jag vet inte.. .titta på alla polare ... hur många har flippat som 

bara suttar ... som bara flummar ...” 

 
Tony sa detta medan vi diskuterade människor som lever ett regelbundet liv, vaknar och går 

till jobbet och gör samma sak varje dag. Han sa att han absolut inte tror att dessa människor 

skulle vara lyckligare än vad han själv är. Han insisterade på att jag skulle ta med det 

uttalandet i uppsatsen. 

 

Chris (som målat grafitti i över tio år) uttalade sig på liknande sätt när han ville förklara varför 

det är så vackert med grafitti: ”Vi lever i norden, det är kallt och grått, vi behöver färger”. 

Det var viktigt för honom att jag nämnde det i uppsatsen. Hans förklaring till klottrandet 

tolkar jag som att han rättfärdigar det. Det är vackrare med färg i vårt land och det är viktigt 

att det kommer fram i uppsatsen att klottrandet har estetiska värden.  

 

Relationen till majoritetssamhället 

Jag ställde frågor till mina informanter om hur de ser på sig själva i förhållande till 

majoritetssamhället. De gav uttryck för både ett avståndstagande och ett aktivt motarbetande 

av majoritetssamhällets regler. 

 

Citat 5 (Isac): 

”Jag ser mig ... hur fan ser jag mig själv!? Utan att ha nått i kroppen, varken bärs eller nått 

annat så är det ju bara ... ährehh...  hehe... du vet. Man går runt och bara söker. Men innerst 

inne så vet jag ju om att jag gör min grej dom gör sin grej. Dom går upp klockan 8, går till 

jobbet - samma samma sak varje dag. Jävla slaveri för fan! Men samtidigt så är det ju en 

trygghet. Du tjänar dina pengar som kommer in på kontot den 25:e varje månad, förstår du. 

Du har din lägenhet och allt, förstår du. Det går runt och sen är det väl inget mer med det. 

Jag vill inte ha det så... fan jag tror inte dom är lyckligare än vad jag är fast dom är väl nöjda 

för dom har sin trygghet förstår du, dom har sin trygghet.” 

                                                 
11 Tjack = amfetamin 
12 Cola = kokain 
13 Sutt = hasch 
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Det finns också en stark och tydlig kaxighet mot utomstående, som jag har märkt av vid flera 

olika tillfällen. 

 
Händelse 6:  
När jag följer med Tony för att gå och handla en ny laddare till hans mobil blir det en mycket 
provocerande situation för butiksbiträdet, för Tony kräver att han ska kunna få öppna 
förpackningen och prova om det är rätt laddare för hans mobil (som han har hemma) och om 
det inte är det ska han få byta. Efter en ganska lång diskussion går butiksbiträdet med på det 
och skriver en lapp som han häftar ihop med kvittot.  
 
 
Händelse 7: 
Jag sitter på tunnelbanan med Chris Isac och Kalle. Vi ska hem till Chris.  Chris som alltid 
har med sig sin pitbull låter den ligga på sätet framför honom. Vi andra sitter på några säten 
på andra sidan. Cris reser sig då för att gå runt i vagnen och samla ihop några metro 
tidningar som personer lämnat kvar på sätena. Han går sedan fram till hunden och viftar med 
tidningarna samtidigt som han hetsar den:  ” ja, ta den! ta den då!”. Hunden hugger direkt i 
tidningsbunten och sliter sönder allt i strimlor medan Chris hetsar:  ”döda! döda!” När hunden 
är klar ligger det bitar av tidningarna över flera säten och i gången. Chris kramar och pussar 
sin hund och säger ”duktig vovve”. 
 
I vagnen var det ganska många människor som såg detta utan att säga något trots att många 
tydligt stördes av det. Chris Isac och Kalle var klart drogpåverkade och pratade lugnt om 
pappan till Chris hund, som tydligen ska vara en mycket stor pitbull. 
 

Händelse 8: 

Vid ett annat tillfälle när jag har gjort en av intervjuerna med Tony och vi bestämmer oss för 
att ta en öl väljer han att ta bilen och åka in på en gågata och parkera rakt utanför krogen. 
När jag säger åt honom att han inte får stå där svarar han snabbt: ”jo det är lugnt vi, sätter 
oss vid fönstret så ser vi om en lapplisa kommer”.  
 
Tony visar att han inte vill underordna sig majoritetssamhällets regler, här i form av 
parkeringsregler. Hans kaxighet yttrar sig också i att han är övertygad om att han ska hinna 
flytta bilen innan det kommer en lapplisa.  
 
En starkare och mera öppen provokation mot samhället visar de två följande exemplen. 
 
Händelse 9: 
Jag och Chris som har två hundar, en pitbull och en dobbermann, är ute och går. Han låter 
mig ta den ena hunden när vi är ute med dem för att de rycker och leker så mycket annars. 
Jag tar pitbullen och när vi står och väntar på tunnelbanan sätter den sig och uträttar sina 
behov på perrongen. Jag tittar generat på Chris och frågar om han ska ta upp det. Han 
skakar på huvudet och säger att vi ska gå vidare. En dam som ser detta går då fram till oss 
och säger att vi ska ta hand om det, eftersom det är våra hundar Chris svarar då ”Äh va fan 
hunden gör som husse, skiter på systemet” (och skrattar). Vi går vidare. 

 
I det här exemplet är provokationen sådan att den direkt inbjuder till konfrontation. Följande 
exempel visar samma tendens. 
 
Händelse 10: 
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När Chris, Isac, två andra och jag sitter på tunnelbanan på väg in mot stan med ganska 
mycket människor i vagnen, tar Chris fram en tjock svart penna och börjar klottra ner fönster 
och golv. Där vi sitter reser sig en man och ryter till åt Chris:  ”Vad fan sysslar du med? Det 
där betalas med skattepengar” Chris skriker tillbaka: ”Är du så jävla dum så du betalar skatt 
så får du fan skylla dig själv” Situationen är nu laddad och jag blir orolig men mannen skakar 
på huvudet och sätter sig igen. 

 
I det här avsnittet har jag velat visa att det finns egenheter i gruppen missbrukare som gör att 

man kan tala om en subkultur. Min inringning av subkultur redovisas på sid.6. Egenskaper 

hos gruppen är bl.a. språk som är svårt att förstå för utomstående, en omedelbar kontakt med 

andra missbrukare vilka är tecken på att gruppen utgör en subkultur. Avståndstagandet från 

svenssons och provokationerna kan uppfattas som en frivillig distansering från 

majoritetssamhället.  

 

Det finns dock en rad andra uttalanden av mina informanter som står i motsättning till detta 

frivilliga avståndstagande. Fenomenet subkultur räcker enligt min uppfattning därför inte för 

att förklara mina informanters beteenden och uttalanden. Exempel på det ges i citat två och 

fyra: ”pundarkontakterna kommer att försvinna med drogerna,”  ”jag har inte pratat med så 

många”, ”de har ju sin trygghet”. Det här anser jag tyda på att avståndstagandet från 

majoritetssammhället inte är frivilligt. Jag har därför sökt vidare i litteraturen och fastnat för 

det stigmatiseringstänkande som inleddes med Goffmans klassiska arbete från 1963.  

 

Stigmatisering  

Erving Goffmans bok ”Stigma” från 1963 ligger till grund för mina funderingar om 

missbrukare kan ses som helt eller delvis stigmatiserade. Jag har även funnit nyare litteratur 

där forskarna har utvecklat de ursprungliga idéerna. Goffman (sociolog och antropolog) som 

lade grunden för stigmatiseringsresonemanget och citeras av de senare forskare jag kommit i 

kontakt med, kan sägas vara otidsenlig i formuleringar och begrepp. Exempelvis använder 

han beteckningen ”normala” på den grupp som står för stigmatiseringen, (dvs stämplingen 

som annorlunda/icke accepterad)  av andra grupper. Sådana benämningar skulle inte användas 

i modern forskning. Det hindrar inte att Goffmans verk är en klassiker som citeras i varje 

avsnitt i en antologi från år 2000 (Heatherton). 

 

Uttrycket stigma står i Goffmans terminologi för en egenskap som är djupt misskrediterande 

för den eller dem det gäller. Han påtalar att det inte är egenskapen i sig (dvs. det som gör 

individen avvikande och sätter igång stigmatiseringsprocessen) som klargör om en individ är 
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stigmatiserad eller inte, utan det är i relationerna mellan människor, som egenskapens 

betydelse tydliggörs. 

 

Goffman urskilde tre olika typer av stigma: kroppsliga missbildningar av skilda slag, 

karaktärsbrister och ”tribal identities” som omfattar t.ex. sex, ras, religion och nation.  

Andra forskare har efter Goffman utvecklat hans ursprungliga kategorier för att kunna 

tillämpa teorin på olika konkreta fall. En av dem är Jones som identifierar sex olika kategorier 

av stigma. De är 1) ”concealability”;  2) ”course of the mark”;  3) ”disruptiveness”;  4) 

aesthetics” ; (5) ”origin” och slutligen den kategori som jag anser att gruppen missbrukare kan 

tillhöra: 6) ”peril”. Den sista kategorin innebär att individ eller grupp stigmatiseras genom en 

annan människas rädsla för dem och att individen/gruppen uppfattas som en fara för 

omgivningen. (Jones, i Heatherton, 2000) 

 

I den litteratur jag har läst har jag ingenstans funnit något exempel på att man har studerat 

missbrukare som en stigmatiserad grupp. Jag anser dock att de kan utgöra en sådan grupp, 

enligt kategori 6 ovan. Det är väl känt att många har en tendens till rädsla inför missbrukare. 

Han ses som en person som kan vara oberäknelig och farlig både i sitt rus och i sin abstinens. 

Missbrukaren uppfattas också allmänt som en människa som rör sig i kriminella kretsar och 

kan vidta drastiska åtgärder för att få pengar för att tillfredställa sitt drogberoende. Under 

intervjuerna har det framgått att mina informanter är mycket medvetna om detta förhållande. 

Till Tony ställde jag frågan hur han tror andra såg på honom när han i tonåren började ta 

droger. 

 

 

Citat 6 (Tony): 

”Ah en del.. en del.. tror jag var rädda... en del var rädda.  För dom var hasch lika med 

droger och du kan dö av hasch och droger. Dom som håller på med sånt här du vet… dom 

köper av såna som e farliga eller ah…jag vet inte hur dom tänker. En del kanske tänker det är 

pundarskallar... att vi var pundarskallar… tror inte det är många som tänkte som man tänker 

själv, du vet det är en grej man gör för att relaxa”. 

 

Tony säger med andra med andra ord att majoritetssamhället visade rädsla och tog avstånd 

redan när hans jämförelsevis milda missbruk inleddes, dvs. när han började röka hasch i 14-

årsåldern.  
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”Stigmatized individuals possess (or are believed to possess) some attribute, or 

characteristic, that conveys a social identity that is devalued in some particular social 

context” (Crocker, Major& Stele i Heatherton 2000:88)  

 

Enligt Crocker besitter eller antas den stigmatiserade besitta en egenskap som gör att han 

värderas lågt i en specifik social kontext. Vi vet alla att missbrukarna värderas lågt i 

majoritetssamhället, dels på grund av den rädsla för missbrukaren som Tony illustrerade i 

citatet ovan och dels för det jag tidigare nämnt: kopplingen till kriminalitet, föreställningen att 

de är oberäkneliga osv.  

 

En annan forskare skriver om konsekvenserna av majoritetssamhällets avståndstagande och 

rädsla dvs. dess stigmatisering av en grupp.  

 

“Thus the major negative impact of stigmatization normally resides not in the physical 

consequences of the mark, but rather in its psychological and social consequences. The 

psychological and social consequences of stigma involve the responses both of the perceivers 

and of stigmatized people themselves” (min understrykning) (Biernat & Dovido i Heatherton, 

2000:88) 

 

Han pekar m.a.o. på de psykologiska och sociala konsekvenserna som de mest kännbara för 

den stigmatiserade individen, inte den ursprungliga egenhet som orsakade stigmatiseringen. 

Dessa (psykologiska och sociala) konsekvenser kan kopplas till en tes Goffman presenterade. 

 

”De stigmatiserade individerna ådagalägger en viss tendens att indela sitt ”eget” i olika 

skikt, allteftersom deras stigma är mer eller mindre uppenbart eller påträngande.  De kan då 

i sina mellanhavanden med dem som är värre stigmatiserade än de själva lägga sig till med  

samma attityder som de normala har gentemot dem.” (Goffman 1963:113) 

 

Bland mina informanter är detta stigmatiseringskriterium tydligt. Jag har tidigare redovisat ett 

svar på frågan hur man ser på andra missbrukare. I sitt svar gjorde Tony en mycket tydlig 

rangordning som överensstämmer med Goffmans tes ovan: Tony rangordnar människor inom 

den egna gruppen genom att tillämpa majoritetssamhällets perspektiv. Det är m.a.o de vars 

stigma är mer uppenbart och påträngande (erfarna heroinister) som befinner sig lägst på 
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statusskalan. Han kallar sig för missbrukare men han är ”ingen jävla horsare” och ser sig 

själv som mer värd än dessa. Även Isac uttalar sig om rangordningen inom den egna gruppen. 

 

”Svenssons ser inte skillnad på folk som tar droger. Knarkare som knarkare: Vi vet ju vad det 

handlar om, hur folk blir, dom vet ju fan ingenting så dom ska fan va tysta förstår du”. 

 

Medborgarna i majoritetssamhället kan inte skilja olika missbruksformer från varandra, vilket 

Tony gör när han redovisar den interna rangordningen i gruppen (se sid 22) där heroinister 

befinner sig längst ner. Ur majoritetssamhället perspektiv skulle Tony och en heroinist 

förmodligen värderas lika, men Tony som vet att stigmat är mer ”uppenbart och påträngande” 

hos heroinisten än hos honom själv agerar i enlighet med majoritetssamhällets normer. Tony 

jämför sig vid ett annat tillfälle med alkoholister som han anser är orättvist väl accepterade i 

samhället jämfört med drogmissbrukare (se citat 4, sid. 22).  

 

Ett annat exempel på den interna negativa värderingen av dem som har ett mer uppenbart 

och/eller påträngande stigma är den starkt negativa attityden till kvinnliga missbrukare. I 

litteraturen (Lalander 2001) påtalas att kvinnor befinner sig längst ner i den hierarkiska 

ordningen. Det interna språket bekräftar den låga statusen, t.ex. uttrycket tjackhora. På samma 

sätt som i fråga om alkoholmissbruk kan detta förklara att kvinnor ägnar avsevärd kraft åt att 

dölja sitt missbruk för omgivningen: de har mera att förlora än män, eftersom mäns fall inte 

blir lika djupt. En kvinna har inte heller samma möjlighet att få hög status inom gruppen som 

t.ex. Tony då hon genom sitt missbruk redan i ett tidigt skede ses som ”smutsig”. 

 

Min kvinnliga informant Lisa håller sitt drogbruk under stark kontroll och skiljer sig i det 

avseendet från mina tre manliga informanter. Utifrån stigmateorin skulle hon därmed ha en 

ganska hög status i gruppen, eftersom hennes stigma, dvs. drogbruk, inte på något sätt är 

uppenbart eller påträngande. Så fort det blir uppenbart döms hon enligt mina informanter 

snabbare och hårdare än de själva skulle dömas, pga att hon är kvinna. 
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Informanternas synpunkter  

Som avslutning lät jag mina informanter ta del av det jag skrivit om subkultur och 

stigmatisering. Deras synpunkter är viktiga som ett slags facit till hur mycket jag har förstått 

av deras värld. 

 

Citat 7 (Chris): 

”Fan va jag känner igen mig, pinsamt ju. Om jag ska va ärlig så vet jag inte om det är jag 

själv som ställt mig utanför eller om det är samhället. Det där, jag tror fan, ärligt talat så tror 

jag fan det är samhället som har ställt mig utanför. Ok jag har gjort min grej va, jag kanske 

har gjort lite fel, några fel mer än nån annan va, ändå såru vet, så har jag velat gjort rätt, 

åtminstone när jag var yngre du vet när man formades. Jag var ju inte fucked upp från 

födseln (skrattar). Allt var NN:s fel! Du vet han jobbade på fritidsgården. Förstårru han 

ringer till min morsa och farsa och säger att Chris röker hasch förstår du! Jag var tolv år, 

hade ju inte ens börjat röka cigg. Allt är hans fel (skrattar). En vacker dag ska jag döda den 

jäveln. Jag blev kallad knarkare innan jag började knarka och så har det ju sen varit så då 

kan jag ju lik gärna knarka (skrattar) eller hur”. 

 

”Jag skulle vilja ha både - och, kunna ha ett bra jobb och ändå fortsätta med mitt, köra mitt 

race. Men det funkar ju inte och jag kan liksom inte se mig själv som en konsumchef eller nått 

(skrattar) förstår du”. 

 

Lisa som tar droger men ändå är integrerad i samhället uttrycker liknande tankegångar. Jag 

ska nedan redovisa en del av ett mail jag fick av henne efter att hon läst den del av uppsatsen 

där jag diskuterar kring subkultur och stigmatisering. 

 

”Alltså, tror inte det finns något enkelt svar på frågan (är väl det som är vitsen) men visst, om 

inte stämpeln satt så hårt tror jag att många skulle vilja va en del av majoritetssamhället. Om 

dom bara var välkomna. Visst är det till stor del stigmatisering, och inte alls något medvetet 

val”. 
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Slutdiskussion 
 

Kaijser och Öhlanders teser, (dvs. att all empiri är teoriimprignerad, perspektivismen och 

uppfattningen att fältarbetet blir ett socialt projekt där forskaren blir beroende av vad som 

händer i samspelet mellan andra) stämmer väl överens med mina erfarenheter i det här arbetet. 

Min empiri var inledningsvis impregnerad av min föreställning om att missbrukare kan sägas 

utgöra en subkultur i samhället.  Frågorna handlade till viss del om att få detta bekräftat eller 

förkastat – vilket gör att andra lika viktiga frågor inte ställdes.   

 

Det visade sig under arbetets gång att subkultur-begreppet enligt min mening inte räcker för 

att förklara missbrukares samspel med majoritetssamhället. När jag sökte efter en annan 

teoretisk grund kom jag att skifta perspektiv. I bearbetningen av empiriska data kom jag då att 

fokusera dels på subkultur och dels på begreppet stigma och stigmatisering. Om jag från 

början hade lagt fokus på båda dessa teoretiska grunder i intervjuer och deltagande 

observation hade jag kanske fått en annan information än den jag fick och redovisar i 

uppsatsen.  

 

Att arbetet med uppsatsen kan ses som ett socialt projekt är uppenbart. Jag har studerat 

informanterna i en rad skiftande situationer och miljöer, där jag har tilldelats olika roller för 

att smälta in i miljön eller för att informanterna såg det som naturligt att jag tog dessa roller. 

Distansen mellan mig och informanterna var begränsad och gränsen mellan oss suddades ut 

alltmer för varje gång vi träffades. Informanterna accepterade mig och litade på att jag inte 

skulle använda informationen om dem på ett sätt som kunde skada dem. Informanternas sätt 

att acceptera mig gav mig information som ledde till perspektivskiftet. Den sociala processen 

ändrade alltså arbetets inriktning.   

 

Den etiska diskussionen har varit närvarande för mig under hela arbetet. Jag anser att jag 

handlat rätt när jag valt att skydda mina informanter. Vissa situationer har varit på gränsen, 

men jag tror att det är något man inte kommer ifrån när man väljer att studera gruppen 

missbrukare. Jag tror inte det går att bedriva den här typen av studier utan att hamna i 

situationer som kan vara obehagliga, tunga då det är något som ständigt är närvarande i 

gruppens vardag. 
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Jag har under arbetets gång sett och hört mycket som tyder på att missbrukare som grupp 

utgör en subkultur. Gruppen finns mitt i majoritetssamhället men står samtidigt utanför det 

vilket har varit tydligt. Det är också klart att det finns ett tydligt vi-och-dom förhållande 

mellan mina informanter och majoritetssamhället vilket mina informanter bekräftar och 

förstärker gång på gång. Tony och Chris talar båda om att det finns ett motstånd mot 

svenssons och att de inte vill leva som dem med allt vad det innebär (heltidsjobb osv). Det har 

också varit tydligt att mina informanter och deras grupp hellre följer sina egna normer i stället 

för majoritetssamhällets vilket har visats sig i många av de händelser och kommentarer som 

har presenterats i arbetet. Det är den egna gruppens normer som följs vilka i sin tur står i strid 

med majoritetssamhället. Detta anser jag också peka på att gruppen utgör en subkultur. Deras 

ständiga användande av slang som för en utomstående kan vara obegripligt, tyder också på att 

det är en subgrupp som använder sig av dessa ord för att stärka den egna identiteten.  

 

Mycket tyder på att missbrukare utgör en stigmatiserad grupp i samhället, där de ställs utanför 

det pga. av sitt missbruk och får mycket svårt att ta sig tillbaka in. En ganska naturlig följd 

blir att de i sluter sig samman i den egna gruppen där de är accepterade. En av anledningarna 

till att missbrukare enligt min mening inte kan betraktas som en subgrupp är att gruppen inte 

gör ett frivilligt val utan snarare ett påtvingat, då de inte känner sig välkomna i 

majoritetssamhället. Många exempel och uttalanden från informanterna ger uttryck för att de 

känner sig stämplade av samhället. Jag kan inte ställa mig bakom uppfattningen att 

missbrukare utgör en subgrupp av fritt val. Ett exempel på det som fått mig att ändra 

uppfattning är Tonys uttalande om att människor blev rädda för honom och hans vänner redan 

i tonåren, och att Chris anser att han redan som barn blev orättvist stämplad av samhället.  

Informanternas kommentarer till min analys i uppsatsen bekräftar att de isolerats pga. 

samhällets avståndstagande snarare än sitt eget. Även bristen på solidaritet inom gruppen 

motsäger ett frivilligt avståndstagande. Det har förekommit misshandel och bråk inom 

gruppen under ett par möten. Under mitt sista möte med Chris och Tony i januari 2006, höll 

det på att bli slagsmål mellan dem, eftersom Tony ansåg att Chris betedde sig illa i hans hem.  

Informanterna talar om att de vill vara drogfria och arbeta men att det inte är så lätt att få ett 

arbete, vilket objektivt sätt är helt riktigt: det måste vara mycket svårt för informanterna att få 

ett arbete. Jag tror sammanfattningsvis att mycket av det förakt mot samhället som de har 

givit uttryck för kan vara ett sätt att hålla masken och försvara sig från andras avståndstagande 

från dem. 
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I den här uppsatsen har jag förstås inte funnit svar på de mycket svåra och stora frågorna om 

hur subkultur och stigmatisering samverkar i gruppen missbrukare. Snarare har arbetet visat 

att det är ett område som behöver studeras betydligt mer än genom en enda uppsats. Min 

huvudsakliga slutsats i arbetet är därför att subkultur och stigmatisering samspelar i gruppen, 

men det sker på ett komplext sätt som behöver undersökas betydligt djupare. Jag anser att 

frågan är viktig både ur individ- och samhällsperspektiv. 
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