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FÖRORD 
 

Efter min förra uppsats blev det klart för mig att missbrukarnas roll och sociala samspel med 

majoritetssamhället behöver studeras ytterligare. Studien visade att flera perspektiv kan 

komma till användning för att få en mera nyanserad helhetsbild av missbrukare och deras 

situation och relationer till majoritetssamhället.  

 

Jag anser att det är viktigt för både gruppen missbrukare och det övriga samhället att 

ytterligare kunskap inhämtas om samspelet mellan missbrukare som grupp och 

majoritetssamhället. Jag hoppas kunna bidra med något av den kunskap som ännu saknas 

genom den här uppsatsen. Subkultur och stigmatisering var temat för min C-uppsats om 

gruppen missbrukare och är det jag främst fokuserar även i denna uppsats.  

 

Jag vill tacka alla mina informanter som ställt upp på intervjuer i sina hem. Utan deras 

värdefulla bidrag till mitt försök att bygga ny kunskap hade det inte blivit något resultat. Jag 

vill även tacka min handledare Åsa Nilsson Dahlström för råd, stöd och tålamod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norrköping i juni 2007 
Björn de Alencar 
 



 4

Innehållsförteckning 
      Sid 
1. Bakgrund      5 
 
2. Inledning      5 
 
3. Syfte/frågeställningar     6 
 3.1 Syfte     6 
 3.2 Frågeställningar    6 
 
4. Disposition     7 
 
5. Beskrivning av informanterna    8 
  5.1 Miljöbeskrivning:missbrukare   8 
  5.2 Missbrukande informanter                        9
 5.3 Informanter som representerar majoritetssamhället                     10
    
 
6. Metod      11 

6.1 Urval av informanter/missbrukare   11 
6.2 Intervjuer med informanter/missbrukare  11 
6.3 Urval av informanter/företrädare för majoritetssamhället 12 
6.4 Intervjuer med Svenssons                        13

 6.5 Etik i kontakten med informanter   14 
 
7. Redskap för analysen                                                                    15 
                      7.1 Missbrukarnas identitetsskapande                                            15 

7.2 Subkultur    16 
7.3  Stigmatisering                                           17

   
 
8. Resultat från studien     18 
 8.1 Uppläggning av avsnittet                        18 

8.2  Svenssons: stigmatisering   19 
 8.3 Rädsla     23 
 8.4 Missbrukare: stigmatisering   25 
 8.5 Missbrukare: subkultur    27 
 8.6 Missbrukare: andra formen av vi-dom-identifikation 31 
 8.7 Slutsatser från avsnitt 8.2-8.6   35 
 
9. Slutdiskussion        37 
 
10. Litteraturförteckning                          39
    
 
 
 
 



 5

1. BAKGRUND 
 

I min första studie om missbrukare (de Alencar 2005) var arbetet inriktat på att göra en 

beskrivning av hur mina informanter förhöll sig till majoritetssamhället. Deras åsikter och 

erfarenheter skulle stå i fokus, och alltså inte mina egna eller tidigare studier där missbrukarna 

själva inte fått komma till tals. Arbetet var i hög grad explorativt. 

 

I tidigare forskning, (t.ex. Lalander, Svensson och Agar) har det hävdats att missbrukare kan 

utgöra en subkultur. Det var något som jag också valde att koncentrera den första 

intervjuserien på, dvs. intervjuerna för C-uppsatsen. Efter många timmars intervjuer och flera 

deltagande observationer kom jag fram till att begreppet subkultur inte räckte för att förklara 

mina informanters relation till majoritetssamhället eller majoritetssamhällets relation till 

gruppen missbrukare. Det framstod som ett alltmer komplext förhållande, som enligt min 

mening behöver kompletteras med ytterligare teoribildning och forskning. Utifrån den empiri 

jag hade fått under fältarbetet för C- uppsatsen valde jag att använda mig av forskning som 

gjorts kring stigma för att finna förklarningar till de skenbart motsägelsefulla uttalanden som 

mina informanter gjort. Fältarbetet och intervjuerna för den här fortsättningsstudien 

genomfördes under vårterminen 2006. 

 

2. INLEDNING 
Under andra kurser har jag tagit del av litteratur och problemställningar som bidrar till att det 

här arbetet får en annan karaktär än den förra uppsatsen. Jag använder mig av ytterligare 

litteratur som berör subkultur och missbrukargruppen från flera infallsvinklar, för att försöka 

belysa missbrukarens relation till samhället med nya perspektiv som jag bedömer relevanta. 

 

Den här uppsatsen kommer inte att få en lika dramatisk prägel som jag nu i efterhand anser att 

det första hade. Med dramatisk prägel menar jag bl.a. olika dramatiska händelser som jag var 

med om när jag spenderade tid med mina informanter och som jag använde som deltagande 

observationer.  

 

Jag saknade aldrig respekt för mina informanter men anser numera att det kan vara starkt 

respektlöst att fokusera alltför mycket på särdragen i en grupp och underrapportera de 

beteenden och utsagor som överensstämmer med majoritetssamhällets regler. Det är lätt att i 
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forskarrollen vilja visa den mer exotiskt lockande delen av kulturen. Härigenom redovisas en 

osann bild av denna kultur, dvs. obalans mellan dragen av exotism respektive �normalitet� i 

den studerade gruppen. Detta innebär en risk att vilseleda läsaren och brista i respekt för den 

studerande gruppen. Redan under det förra arbetet började jag bli medveten om dessa 

forskaretiska frågor. Jag skrev i en tentamen på temat reflexivitet: 

 

�Det är enligt min mening viktigt ur ett etiskt perspektiv att inte hänsynslöst använda 

informanterna för att uppnå egna personliga mål eller forskarmål. I min studie är det t.ex. 

viktigt att jag inte exploaterar mina informanter för att få en så dramatisk och närgånget 

beskrivande uppsats som möjligt. Även om en sådan uppsats kan bli spännande och kanske 

därmed får mer uppmärksamhet så är det enligt min mening ett oetiskt tillvägagångssätt.� 

 

Under den förberedande kursen inför D-uppsatsen fick jag tillfälle att läsa något av Ovesen. 

Det fick mig att tydligare förstå just det den här etiska frågan. Ovesen säger: 

  

�Kulturen kommer således att innefatta främst de mest exotiska sidorna av tillvaron, medan 

mer allmänmänskliga fenomen blir kulturellt ointressanta. Kulturer kommer att framstå som 

överdrivna substantiella skillnader snarare än som varierande och variabla manifestationer 

av mänsklig socialitet�. (Ovesen i Århem 1994). 

 

På samma sätt som ett exotiskt folkslag kan gruppen missbrukare presenteras på ett sätt som 

fokuserar på de exotiska särdrag istället för helheten av deras tillvaro. 

 

Den här uppsatsen ska fortsätta där den förra slutade. Den utgör ett försök att finna och 

presentera ännu en pusselbit till den verklighet som samspelet mellan missbrukare och 

majoritetssamhället utgör. 

 

3. SYFTE / FRÅGESTÄLLNINGAR 
3.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att i första hand granska fenomenet stigmatisering som ett 

komplement till subkulturbegreppet i beskrivningen av gruppen missbrukare i dess relation till 

det omgivande samhället.  
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Jag har däremot inte som syfte att visa en detaljerad bild av mina informanters vardag utan 

koncentrerar mig på frågeställningarna och de aspekter av missbrukarnas tillvaro som 

frågeställningarna nedan omfattar. 

 

3.2 Frågeställningar 

Uppsatsen inriktas i första hand på om och i så fall hur majoritetssamhället stigmatiserar 

missbrukare som grupp. Jag vill också försöka se hur missbrukare hanterar det upplevda 

utanförskap som framkom i mitt förra arbete. Frågeställningarna är därför följande: 

 

Kan man säga att missbrukare som grupp generellt stigmatiseras av majoritetssamhället? 

 

Kan majoritetssamhällets bemötande förklara missbrukarnas upplevda utanförskap eller är 

missbrukarna självstigmatiserande? 

 

I vilken utsträckning bygger företrädare för majoritetssamhället sina åsikter om missbrukare 

på ett generellt accepterat samtycke respektive på egna erfarenheter av missbrukare eller 

missbruk? 

 

På vilket sätt samspelar fenomenen subkultur och stigmatisering i missbrukarnas liv? 

 

4. DISPOSITION 

Jag har lagt upp uppsatsens innehåll på följande sätt: Jag börjar med en kortare 

miljöbeskrivning och fortsätter med en presentation av informanterna så att läsaren får en bild 

av de människor jag senare i texten för samtal med och citerar. Därför ges en beskrivning av 

dem relativt tidigt i arbetet.  

 

Därefter kommer metoddelen som också omfattar en redovisning och diskussion av de 

problem som har uppstått med informanterna, både de som är missbrukare och de som 

företräder majoritetssamhället. Jag kommer även att kortfattat gå in på olikheterna i de 

intervjusituationer jag har upplevt med missbrukare respektive företrädare för 

majoritetssamhället.  I metodavsnittet redovisas och diskuteras även urvalet av mina 

informanter.  
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I nästa avsnitt tar jag upp vilka redskap för analys jag använder mig av i resultatdelen, dvs. en 

kort diskussion kring identitet och gruppskapande för att sedan fortsätta med subkultur- och 

stigmatiseringsbegreppen.  

 

I resultatdelen som sedan följer börjar jag med att diskutera kring stigmatisering med stöd av 

observationer och intervjuer med den grupp som företräder majoritetssamhället. Sedan talar 

jag om stigmatisering och subkultur med den missbrukande gruppens intervjuer som grund. 

Därefter drar jag mina egna slutsatser av det jag kommit fram till under arbetet och avslutar 

med en slutdiskussion där jag knyter ihop arbetet och diskuterar kring eventuella framsteg och 

brister jag märkt under och i den här studien. 

 

 

5. BESKRIVNING AV INFORMANTERNA 

I det här avsnittet kommer jag att beskriva informanterna, som jag har delat in i två grupper: 

en grupp bestående av drogmissbrukande och en bestående av icke-missbrukande personer.  

 

5.1 Miljöbeskrivning: missbrukare 

Jag möter Matte i centrala Stockholm där vi går runt på stan och pratar. Vi går bl.a. förbi 

Plattan, dvs. den del av Sergels torg som är känd för att vara en mötesplats för missbrukare 

och där de kan köpa sina droger. Där träffar han flera bekanta som antingen letar efter heroin 

eller säljer det. Det blir tydligt för mig att trots ombyggnaderna runt Sergels torg (som delvis 

har motiverats med att man vill minska attraktiviteten som mötesplats för missbrukare) så 

verkar det fortfarande cirkulera mycket droger där.  

 

Det blev tydligt att gruppen missbrukare har en bra kontroll på sin egen miljö. Detta tog sig 

bl.a. uttryck i att Matte, under den tid vi stod och pratade, pekade ut två civilpoliser som stod 

en bit bort och observerade oss och inte alls försökte dölja det. Det visade sig att Matte hade 

haft en hel del kontakt med dem under sin tid som aktiv missbrukare. Matte påpekade också 

för mig att �det är ganska ofarligt så länge man inte har heroinet på sig, de skiter i de flesta 

av oss eftersom de flesta av oss år efter år springer runt i krokarna och försöker få tag i 

heroin och inte säljer det�. Han säger också det inte är ofta han handlar på plattan �bara i 

nödfall för jag har en bra kran där jag vet vad jag får och får det till ett bättre pris�. 
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Att gå med Matte i Stockholm är som att gå på en drogernas sightseeing där han visar var man 

får tag i heroin, t.ex. Plattan. Vi går även upp till en kyrka i närheten av plattan (där jag varit 

med Tony och Chris för att träffa Matte under det förra arbetet.) och där han träffar några 

bekanta. När vi går därifrån säger han att �ska man ha tjack i Stockholm och inte har 

kontakterna så är det dit man ska, tjackplattan och där det finns tjack finns det alltid flödder1 

för att landa.�   

 

5.2 Missbrukande informanter 

Tony 

Tony är 25 år, har invandrarbakgrund och är den enda av mina informanter som jag även 

intervjuade under tiden då jag arbetade på min förra uppsats. Han var 14 år när han började 

röka hasch och provade de närmsta åren det mesta i drogväg.  Tony säljer hasch, valium, 

rohypnol och kokain. Han gör det dels av ekonomiska skäl men även för att tillfredställa sitt 

eget behov. Han har inget jobb och bor i en lägenhet som han hyr svart. Skillnaden är stor 

mellan hur Tony var vid de tillfällen vi träffades under mitt förra arbete och hur han är idag. 

Han har under den senaste tiden tagit mycket stryk av sitt intensiva missbruk. Tony sitter i 

skrivande stund återigen i fängelse.  Jag vet inte vad han har dömts för, bara att det har 

samband med droger. 

 

Matte 

Matte är 26 år och bor i en lägenhet norr om Stockholm som betalas av socialtjänsten. Vi 

träffades första gången under en kväll som jag spenderade med Tony och Chris under den tid 

då jag arbetade på min förra uppsats. Jag frågade redan då om han var villig ställa upp på 

intervju men då ville han inte. Matte började som många andra med droger i de yngre tonåren 

och har varit en mycket aktiv blandmissbrukare. Under de senaste två åren har han 

huvudsakligen missbrukat heroin. Efter ett flertal överdoser som lett till sjukhusvistelser och 

ett kortare fängelsestraff har han nu kommit in på ett subutexprogram. Subutex är en medicin 

för heroinister som har den effekten att det meningslöst att ta heroin, då man inte känner 

någon verkan av det.  Det är inte lätt att komma in på dessa program men Matte verkar ta vara 

på den här chansen och tycker det fungerar mycket bra. Matte hade varit drogfri sedan mitten 

av februari 2006 och så länge jag hade kontakt med honom för fältarbetet. 

 

                                                
1 . Földder = tabletter med lugnande effekt bl.a  Rohypnol, Valium, Stesolid. 



 10

Rille 

Rille är 32 år gammal och bor i Norrköping. Han har just separerat från sin sambo och deras 

gemensamma barn. Vi kom i kontakt genom en person jag lärde känna under mitt förra arbete 

om missbrukare. Rille har sedan tonåren tagit droger regelbundet. Under de senaste åtta åren 

har han pendlat mellan att vara drogfri och att återuppta sitt missbruk av heroin.  Han har vid 

flera tillfällen gått på olika behandlingar bl.a. subutexprogram men säger själv att han �är 

tillbaka i skiten igen� och syftar då på att han använder heroin dagligen. 

 
5.3 Informanter som representerar majoritetssamhället 

Informanterna som representerar majoritetssamhället arbetar antingen heltid eller läser på 

universitet. Jag anser att de är helt integrerade i majoritetssamhället vilket gör att jag anser att 

det inte är aktuellt att göra en mer omfattande beskrivning av dem eller deras vardag än det 

som kommer fram nedan i beskrivningen av var och en av dem. 

 

Johanna 

Johanna är 28 år och studerar på tredje året på ett samhällsvetenskapligt program vid 

Linköpings universitet. Vi kom i kontakt på ett studentboende. Efter vår första intervju 

kontaktade Johanna mig för att meddela att hon inte ville fortsätta medverka i det här arbetet. 

Det har jag respekterat och har därför inte använt mig av det material som den första intervjun 

gav. Jag kommer däremot att diskutera hennes agerande längre fram i uppsatsen.  

 

Stefan 

Stefan är 29 år och bor i en ort i närheten av Norrköping. Han arbetar som stödperson åt några 

utvecklingsstörda personer. Han lever ihop med en kvinna som har två barn. Hans sambo 

arbetar som lärare. Jag kom i kontakt med Stefan genom att vi har gemensamma vänner. 

Stefan har testat droger vid ett par tillfällen men det var många år sedan. 

 

Ali 

Ali är 25 år gammal och bor på ett studentboende. Han läser tredje året på en teknisk 

utbildning. Ali kom som spädbarn till Sverige från Iran tillsammans med båda sina föräldrar. 

Vi har bott på samma studentboende en kortare tid för två år sedan och när jag frågade om 

han ville medverka som informant accepterade han. Vi hade inte någon närmare kontakt 

under den tid då vi bodde på samma studenthem och inte heller efteråt.  
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6. METOD  

Det syfte och de frågeställningar jag har valt har fått mig att koncentrera mig på intervjuer och 

litteratur, eftersom jag djupare vill studera missbrukares relation till majoritetssamhället. Jag 

anser att intervjuer och observationer är rätt sätt att få den information som jag behöver. I 

analysen använder jag mig av de teoretiska redskapen identifikation, subkultur och 

stigmatisering.  

 

I analysen har jag även använt mig av material från min första uppsats. För att undvika att 

förvirra läsaren anger jag den förra uppsatsen som källa för varje uttalande, observation och 

slutsats som första gången gjordes i den uppsatsen.  

 

6.1 Urval av informanter/missbrukare 

De missbrukande informanter jag använder har jag lärt känna genom personer som jag kom i 

kontakt med under min förra uppsats. Det rör sig om personer både i Stockholm och i 

Norrköping. Tony som är en barndomsvän till mig är den enda av informanterna som jag även 

använde mig av under det förra arbetet. Jag kom genom honom i kontakt med Matte som inte 

ville medverka i intervjuer under mitt förra fältarbete (dvs. år 2005) men nu hade ändrat sig 

och ville medverka. Genom kontakter jag fått med NA (Narcotics Anonymous) hösten 2005 

kom jag i kontakt med Rille som också var villig ställa upp för intervjuer först i den andra 

omgången, dvs. i fältarbetet inför den här uppsatsen. 

 

6.2 Intervjuer med informanter/missbrukare 

Jag använder mig av tre informanter. Under arbetet har mitt tillvägagångssätt skilt sig en hel 

del från förra arbetet. Intervjuerna har varit mer styrda från min sida då jag har haft mer 

preciserade och avgränsade teman jag ville få information om. Frågorna rörde informanternas 

relationer till majoritetssamhället och hur de uppfattar att majoritetssamhället ser på dem. 

Intervjuerna har ändå flutit på bra och varit avspända samtal. Dessa intervjuer har också krävt 

eftertanke av mina informanter vilket de själva har påpekat. Tony sa till exempel vid ett 

tillfälle under intervjun �nu blev det lite svårt�, �ah jag vet inte fan � jag har inte tänkt� 

dragit det så långt du vet.� När jag diskuterade med Rille om stigmatisering sa han att han 

�måste fundera lite�. 

  



 12

Intervjuerna krävde således eftertanke av mina missbrukande informanter. Trots det ville 

ingen av dem avbryta intervjun i förtid. En av dem påpekade att han hade svårt att utrycka 

sina tankar men var angelägen att låta mig få del av dem.    

 

Jag har intervjuat alla enskilt och alltid i deras hem.  Det har jag gjort dels för att få en så lugn 

miljö som möjligt, dels för att få ett lättare transkriberingsarbete. Erfarenheterna från den 

förra uppsatsen visade att intervjuer som görs i t.ex. krogmiljö får en så dålig ljudkvalitet att 

transkriberingen blir onödigt krävande.  

 

En annan fördel med att intervjua i deras hem var att jag inte behövde delta i obehagliga 

händelser av det slag som ofta inträffade i samband med intervjuer och deltagande 

observationer inför den förra uppsatsen. Exempel på sådana händelser (som jag ingående 

beskrev i den förra uppsatsen) är slagsmål med tillhyggen mellan informanten och en bekant 

till honom samt slagsmål och gräl med en obekant man i en tunnelbanevagn. 

 

Under mitt förra uppsatsarbete hände någonting av detta slag i stort sett vid varje möte. För att 

slippa närvara vid sådana tillfällen på nytt har jag medvetet valt att genomföra intervjuerna i 

hemmiljö. Den här uppsatsen kräver genom sin karaktär större distans till informanterna; 

frågesällningarna är enligt min mening lättare att behandla om jag lyckas bevara ett 

utanförperspektiv. 

 

Jag har också ansträngt mig för att få mina informanter mer koncentrerade på frågorna än i 

min förra uppsats. Det var nödvändigt eftersom jag vid det här tillfället hade specifika teman 

som behövde belysas och inte är enkla att besvara. 

 

6.3 Urval av informanter/företrädare för majoritetssamhället 

Att intervjua företrädare för majoritetssamhället var något som jag bestämde mig för efter en 

tid i arbetet. Det föreföll omöjligt att studera stigmatiseringsaspekten utan att låta den grupp 

komma till tals som mina missbrukande informanter � och även jag själv � ansåg stå för 

stigmatiseringen, dvs. personer utan erfarenheter av missbruk och som är helt integrerade i 

samhället. 

 

På förslag av min handledare lät jag mina missbrukande informanter definiera begreppet 

företrädare för majoritetssamhället. Mina informanter/missbrukare använder själva 
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benämningen �svenssons� för att beteckna denna grupp. I fortsättningen av den här uppsatsen 

använder jag för enkelhets skull också denna beteckning, dvs. svenssons, när jag syftar på de 

informanter som företräder majoritetssamhället. Min avsikt är inte att provocera eller visa 

respektlöshet utan helt enkelt att finna ett enklare uttryck än �företrädare för 

majoritetssamhället�. 

 

�Den lite gamlare skolan du vet. Förstår du vad jag menar, godtrogna du vet. Sveriges lagar 

är gjorda i ett samhälle där man ska kunna lita på varandra men för mig är det inte så du vet 

hehe � man kan ju inte lita på varandra. Alla är så pålitliga och att man litar på varann men 

det är inte så. Förstår du va jag menar. Allt ska följas till punkt och pricka och så�.(Matte) 

 

Detta var Mattes svar på min fråga om vad svenssons är för slags människor. Jag tolkade hans 

definition till att avse välanpassade människor som lever ett normalt student � eller arbetsliv 

och sökte informanter som tillhör den kategorin. Jag såg en fördel med att söka efter både 

män och kvinnor och både studenter och förvärvsarbetande. De som blev mina informanter 

var ytligt bekanta som jag tidigare haft kortare möten med genom studentboenden eller träffat 

genom gemensamma vänner. 

 

6.4 Intervjuer med svenssons 

Inför den första intervjun hade dessa informanter haft möjlighet att läsa igenom min första 

uppsats.  Jag förklarade vid det första mötet vilka frågeställningar jag skulle fokusera på. Jag 

var noga med att förklara att jag ville få olika människors uppfattningar om missbrukare. Jag 

redovisade således att syftet inte var att finna bekräftelse på missbrukarnas uppfattning om 

utomståendes syn på dem.  

 

Intervjuerna med den här gruppen var annorlunda än den rad engagerade intervjuer med 

missbrukare som jag tidigare gjort. Att få gruppen informanter/svenssons att avslappnat prata 

med mig om hur de ser på missbrukare, sedan jag förklarat vad jag skriver om, var inte lätt. 

Det var tvärtom svårt att få samtalen att flyta bra och svaren har vid flera tillfällen varit 

kortfattade. 

 

Intervjuerna med den här gruppen har krävt grundligare förberedelser och jag har haft en 

aktivare roll i dem än när jag intervjuade missbrukarna. Samtalen har stannat upp vid tillfällen 

och informanterna var betydligt nervösare under intervjuerna än missbrukarna.  



 14

 

6.5  Etik i kontakten med informanterna 

Etiska reflektioner har självklart varit lika aktuellt den här gången som under mitt förra arbete.  

Situationen är nu en annan. Jag har som jag nämnde ovan därför inte blivit vittne till en rad 

brott som under förra arbetet. Jag har inte behövt fundera kring det dilemma som var centralt 

vid det tillfället, dvs. forskaransvar kontra  medborgaransvar: när ska jag svika min 

forskarplikt att skydda informanten från skada och istället uppfylla min medborgarplikt att 

informera polisen om brott och själv försöka förhindra att brott begås?(de Alencar, 2005 sid. 

16).  

 

Etiska reflektioner har i detta arbete främst kretsat kring avvikelser kontra normalitet eller 

exotism kontra vardaglighet, vilket jag berörde under rubriken Inledning. Ett annat etiskt 

dilemma har tydliggjorts i kontakterna med informanterna svenssons: informanterna hade 

eventuellt givit mer sanningsenliga svar om jag inte hade informerat dem om bakgrunden till 

intervjun och inte låtit dem få läsa den förra uppsatsen. Om jag varit mindre ärlig och öppen 

mot informanterna hade jag med andra ord troligen fått mer värdefulla svar och därmed en 

bättre möjlighet till värdefull analys av svensson-åsikter om missbrukare. Vilket är rätt och 

viktigast: min ärlighet om syftet eller informanternas ärlighet om sina åsikter - som är kopplad 

till min ärlighet om syftet.  

 

Att två missbrukande informanter valt att ställa upp för intervju inför den här uppsatsen fast 

de avböjt inför den förra tror jag har samband med att de har fått information av sina vänner 

som intervjuades under det förra arbetet. De intervjuer som gjordes då var mycket avspända 

och informella och situationen är inte så påfrestande som de kanske hade föreställt sig. Chris 

som var med under förra arbetet hade tydligen sagt till Matte att han tyckte det var �schysst 

att sitta och prata med (mig)�. 

 

Det finns således en risk för att svenssons-informanterna inte gav en helt ärlig version av sin 

uppfattning om missbrukare, eftersom de visste syftet med intervjun och hade läst den förra 

uppsatsen där jag tar ställning för en ökad förståelse för missbrukare. Min hypotes är att dessa 

informanters nervositet berodde på en rädsla av att visa sig intoleranta och oförstående inför 

missbrukarna, dvs. att blotta fördomar. Jag bedömer att en upplevde detta i högre grad än de 

andra och därför avbröt sin medverkan � och inte heller ville låta mig använda material från 

vår första intervju. 
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7. REDSKAP FÖR ANALYSEN 

Under den här rubriken redovisar jag de huvudsakliga teoretiska tankeverktyg jag använder i 

analysen av data från mötena med informanter. Verktygen är identitetsskapandet, 

stigmatiserings- och subkultursbegreppen. 

 

7.1 Missbrukarnas identitetsskapande 

Huvudfokus i uppsatsen är hur missbrukares identiteter skapas i relation till 

majoritetssamhället. Jag börjar det här avsnittet med att allmänt diskutera kring hur vi-dom 

mekanismerna fungerar, för att sedan koppla det till gruppen missbrukare som har en egen 

identitetsprocess som jag tror skiljer sig från andra grupper på olika sätt. 

 

Som jag märkte under min förra studie har missbrukare en tendens att isolera sig och endast 

umgås med andra missbrukare. Detta kan ske av olika anledningar. Jag anser dock att den 

starka vi-känsla som gruppen missbrukare uppvisar, existerar i jämförelse med 

majoritetssamhället, men inte annars. 

 

Under den här studien har det återigen visat sig vara mycket bråk missbrukarna emellan, 

vilket jag tror skiljer sig från många andra grupper med stark vi-känsla. Gruppen missbrukare 

har med andra ord inte samma solidaritetskänsla gentemot varandra när det väl kommer till 

kritan, utan endast som grupp mot utomstående. Gruppen må vara isolerad och missbrukarna 

leva i ett utanförskap men deras vi-känsla har formats av majoritets-samhället. Det är ett 

resonemang som stöds av tidigare forskning.  

 

Hylland Eriksen 2004 diskuterar kring hur �vi� �de andra� och �oss� skapas och framförallt 

hur de samspelar och är beroende av varandra för att det ska vara till någon mening och 

betydelse.  

 

Han menar att ett starkt �vi� uppstår genom gemensamma erfarenheter, språk och 

gemensamma mål men det som verkligen enar en grupp och som blir en grogrund för en 

solidarisk och stark vi-känsla är om gruppen har en gemensam yttre fiende. 
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Peter Normann, författare och journalist har talat om det �omvända kylskåpet�. Han syftar då 

på varför vissa kollektiva identiteter har tendensen att generera mer kyla utåt än värme inåt. 

Han menar också att vissa grupper bygger sin inre gemenskap på hat mot �de andra�. 

 

Under den tid jag spenderat med mina missbrukande informanter har det i diskussionen kring 

deras relationer till majoritetssamhället funnits två återkommande ståndpunkter som jag 

reagerade över under mitt förra arbete och även kommer att behandla här.  

 

Den ena ståndpunkten som mina missbrukande informanter ofta tar upp när vi pratar om deras 

situation och relationer till majoritetssamhället handlar om att de inte vill vara en del av 

majoritetssamhället, de vill inte leva sina liv som robotar som går till jobbet dag efter dag. Det 

här är ett återkommande tema i samtalen med mina informanter. Rätten att få göra vad de vill 

och vara självständiga är något de säger sig värdera högt.  

 

Den andra ståndpunkten som man märker av fast de inte lika gärna pratar om den är att de 

känner sig stämplade som missbrukare och inte får någon chans att delta i 

majoritetssamhället.  

 

I båda fallen rör det sig om en vi-dom-relation till det omgivande samhället. Förhållandet 

mellan dessa två ståndpunkter är komplext och jag tänker nu diskutera något kring dem. 

 

7.2 Subkultur 

Som jag nämnde inledningsvis så blev det under min förra uppsats om missbrukare klart med 

hänsyn till intervjuer och observationer att subkultursbegreppet inte räckte som förklaring till 

deras relation till majoritetssamhället (de Alencar 2005). Jag valde därför att i den här 

uppsatsen komplettera med stigmatiseringsteorier. Det är den stigmatiseringsteoretiska 

litteraturen som jag mest kommer att använda som redskap under det här analysarbetet.  

 

Några forskare som arbetat med begreppet subkultur har formulerat sig på följande sätt.  

 

�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).  
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�Subkulturer präglas i viss omfattning av annorlunda kulturella föreställningar och 

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

 

Även Agar tar upp detta begrepp (enligt Antoniusson 2003) 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 hävdar att detta tyder på att det 

finns en subkultur bland narkomanerna. 

 

Lalander lyfter således fram överskridandet av generella normer och ideal, medan Svensson 

talar om annorlunda värderingar i strid med de genomsnittliga. Agar pekar på samhörigheten i 

form av intresseområden och kunskaper som är främmande för en utomstående. Dessa tre 

karakteristika sammantagna dvs. överskridandet, värderingar som avviker från 

genomsnittsbefolkningens och samhörigheten kommer jag att pröva mot min data i uppsatsens 

resultatdel. 

 

7.3 Stigmatisering 

Forskare har försökt identifiera de olika beståndsdelarna i begreppet stigma. 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.  

 

Jag har i detta arbete använt mig av Goffmans ursprungliga bok, klassikern Stigma, men även 

nyare litteratur inom området. Jag ansåg det nödvändigt att komplettera Goffmans tankar med 

en senare generation av teoretiker. Enligt min mening företräder Goffman - trots det 

pionjärarbete han gjort med forskningen kring stigma � en annan tid än den vi lever i idag. 

Stigma och människors relationer förändras och jag anser att det är nödvändigt att inkludera 

några moderna forskare, som arbetat med dagens stigmatiserade grupper i det här arbetet om 

missbrukare i Sverige under tjugohundratalets första decennium.  

 

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

karaktärsbrister och �tribal identities� som omfattar t.ex. kön/genus, ras, religion och nation. 

Andra har efter Goffman utvecklat hans ursprungliga kategorier för att kunna tillämpa teorin 

på olika konkreta fall.  
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Man kan med andra ord tala om en rad olika orsaker till att en människa eller en grupp 

stigmatiseras. I resultatdelen kommer jag att redovisa dessa aspekter i direkt anslutning till ett 

citat av någon informant som bekräftar just den aspekten. 

 

8. RESULTAT FRÅN STUDIEN 
 
8.1 Uppläggning av avsnittet  

I den här delen av uppsatsen ska jag redovisa information från observationer och intervjuer 

som gjorts för denna studie och information från min C-uppsats som kan tillföra något i de 

resonemang som jag nu för om missbrukare och majoritetssamhället. Inför den här studien har 

jag intervjuat både missbrukare och företrädare för majoritetssamhället eftersom jag ville få 

material där de två grupperna kan jämföras med varandra. Mina tolkningar kommer att 

presenteras tillsammans med resultatredovisningen, vilket i första hand görs i form av citat 

från de bandande och transkriberade intervjuerna. 

 

En del av förberedelserna inför studien har bestått av litteraturstudier.  Vissa delar av dessa 

redovisades i metodavsnittet där jag beskrev de huvudbegrepp som studien kretsar kring: 

stigmatisering och subkultur. I det här kapitlet görs jämförelser mellan informanternas 

uttalanden och teoretiska resonemang från litteraturstudierna. 

  

Först redovisar jag mina missbrukande informanters uttalade syn på majoritetssamhällets, sig 

själva och relationerna mellan de båda, i termer av stigmatisering och subkultur. Därefter 

redovisar jag under rubriken Rädsla informanternas bild av missbrukaren utifrån 

majoritetssamhällets perspektiv dvs. hur missbrukarna anser att företrädarna ur 

majoritetssamhället uppfattar dem samt uttalanden av sådana företrädare. 

 

Därefter fortsätter jag under rubriken Identitet att med hjälp av tidigare forskning redovisa och 

diskutera mina missbrukande informanters identitetsskapande. Slutligen redovisar och tolkar 

jag svenssons syn på missbrukare. Efter resultatredovisningen och tolkningen av resultaten 

med stöd av tidigare forskning så för jag en slutdiskussion kring de mest intressanta fynden 

och de tankar som studien givit upphov till. 
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8.2 Svensson: stigmatisering 

I detta avsnitt ska jag diskutera kring två observationer som jag var med om under en kväll 

med Matte på stan. Sedan kommer jag att jämföra citaten från dem av mina informanter som 

representerar majoritetssamhället med olika stigmatiseringskategorier som tagits fram inom 

forskningen kring stigma. 

 

Som jag tidigare nämnt valde jag att inte spendera lika mycket tid med mina informanter 

utöver när jag intervjuade dem. Efter att intervjuat Matte bestämde vi oss dock för att ta ett 

par öl på en krog för att sedan gå vidare till casinot i Stockholm. Nedan ger jag en kort 

redogörelse för den kvällen. 

 

Händelse 1 

Vi bestämmer oss för att gå in på en krog och ta en öl. När vi kommer fram till krogen och 

står i kön kommer en vakt genast fram till oss och börjar tala med Matte. Vakten säger att jag 

och en annan kille som vi kan kalla Marco var välkomna in men till Matte började han i stället 

ställa frågor om hur det var med honom, på ett nedlåtande och provocerande sätt. Matte 

svarade att det var lugnt men vakten sade då att Matte såg drogpåverkad ut. Matte var inte 

drogpåverkad men ser ganska härjad ut. Efter en diskussion lät han Matte gå in och vi satte 

oss och tog en öl. Matte skrattade åt det som hänt och sade att det inte spelar någon roll om 

han är drogfri eller inte. �Det är ändå samma skit man får ta�.  

 

Jag har själv invandrarbakgrund och har egna erfarenheter av att det kan vara svårt att komma 

in vissa på krogar i Stockholm. Den andra personen som var med mig och Matte har också 

invandrarbakgrund. Med helsvenske Matte i sällskapet var det inte vi som var tvungna att 

prata oss in utan var genast välkomna, medan Matte var tvungen att insistera för att komma 

in.  

 

 

Händelse 2 senare samma kväll 

Matte, jag och Marco bestämmer oss för att gå på Casino Cosmopol i Stockholm eftersom 

ingen av oss tidigare har varit på ett casino. Dessutom håller casinot öppet sent på natten och 

då de flesta andra krogar har stängt. Vi trodde inte att vi skulle komma in pga den strikta 

klädsel vi trodde att casinot skulle kräva, men beslöt oss för att försöka. Marco och jag gick 

först, hälsade på vakten och gick in. Matte blev stoppad och vakten säger då till Matte med ett 
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leende på läpparna: �ska du verkligen komma in?�. Matte ler tillbaka och svarar �klart jag 

ska�. Efter ett kortare samtal låter vakten Matte gå in. När vi hängt av oss jackorna gick vi 

fram till disken där man betalar. Där ska man även visa legitimation och titta in i en kamera, 

en säkerhetsåtgärd som tillämpas på vissa krogar. När vi står där och skrattar mot kameran 

kommer det fram två män i kostym som uppenbarligen arbetar på casinot. Den ena säger till 

Matte: �Jag ser på dig att du är påverkad och jag får be dig att gå�. Matte svarar att vakten 

just sagt att han var välkommen men får svaret: �Det spelar ingen roll, jag måste be dig att 

gå�. Matte blir den här gången ganska irriterad och det blir en högljudd ordväxling i lobbyn. 

Det slutar med att Matte insisterar på att jag och Marco ska stanna. Vi går in och Matte åker 

hem.  

 

Zebrowitz (i Heatherton 1997) hävdar att t.ex. kriminella människor ofta får ett ganska 

skrämmande utseende som ett resultat av det liv de lever, med ständig stress och ganska 

vanligt förekommande drogmissbruk. Detta resonemang kan illustreras av hur Matte blev 

bemött under den kvällen vi umgicks. Han hade problem att komma in på krogen och även 

casinot. Matte var varken drogpåverkad eller berusad men fick ändå problem med vakterna.  

Problemen beror på att han ser härjad och sliten ut efter ganska många år av missbruk. 

 

En annan forskare, Crocker (i Heatherton) kommer med ett liknande resonemang att stigmat 

utvecklas från någon synlig avvikelse från genomsnittsmänniskan. Med �visibility� menar 

Crocker således det synliga stigmat. När det finns ett synligt stigma förses människor direkt 

med ett �primary schema� som omfattas av en rad olika fördomar kopplade till personer som 

har detta stigma. 

 

Jones (i Heatherton) identifierar sex olika kategorier av stigma. De är 1) �concealability�, 

vilket kan översättas till synlig avvikelse, den grad till vilken den stigmatiserade egenskapen 

är synlig ;  2) �course of the mark�; kan översättas till stämpelns utveckling, dvs. om 

stämpeln, det som orsakar stigmatiseringen, försvagas eller förstärks över tid;   3) 

�disruptiveness�, vilket kan översättas till graden av stämpelns inverkan på interaktionen 

mellan den stigmatiserade och andra;  4) �aesthetics�, vilket kan översättas till subjektiva 

reaktioner på stigmats frånstötande karaktär;  5) �origin�, vilket kan översättas till stämpelns 

ursprung, där man skiljer mellan medfödd, resultat av olyckshändelse eller avsiktlig, vilket 

även kan involvera det personliga ansvaret för att ha skapat stämpeln; och slutligen den 

kategori som jag i den förra uppsatsen hävdade att gruppen missbrukare främst kan tillhöra: ( 
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6) �peril�. Den sista kategorin innebär att individ eller grupp stigmatiseras genom andras 

rädsla för dem och att den stigmatiserade av individer/grupper uppfattas som en fara för 

omgivningen. (Jones, i Heatherton, 2000). 

 

I intervjuerna med företrädare för majoritetssamhället har samtalen om hur de ser på 

missbrukare varit intressanta då de visat att det är ett laddat ämne att prata om missbrukare. 

Samtalen med den här gruppen informanter har varit spända och det har varit svårt att få till 

stånd en bra stämning. Det anser jag bero på att de ju företräder den grupp som jag menar står 

för stigmatiseringen av missbrukare. Det har i sin tur sannolikt lett till att de inte är helt 

uppriktiga mot mig för att inte ge intryck av att vara intoleranta, som är en negativ egenskap i 

majoritetssamhället. 

 

I citaten har jag strukit under den del av citatet som jag sedan diskuterar kring.   

 

�Jag har självklart en förståelse för att dom säkert skulle vilja vara drogfria men att ta 

droger lite då och då slutar det med ett beroende�.(Stefan)  

 

Stefan säger att han har en förståelse för att missbrukare vill komma ur sitt missbruk men han 

verkar inte koppla deras situation som missbrukare idag till ett större sammanhang. 

 

�Nej jag känner ingen missbrukare ... jag känner folk som kan ta droger någon gång då och 

då men inte mer,  man vet ju hur det blir till slut�.(Stefan)   

 

Jones talar om stigmatiseringskategorin �origin�, vilket kan översättas till stämpelns ursprung, 

där han skiljer mellan medfödd, resultat av olyckshändelse eller avsiktlig, vilket även kan 

involvera det personliga ansvaret för att ha skapat stämpeln. 

 

�Jag har inga nära vänner som är missbrukare men jag känner folk som tar droger. Det gör 

nog dom flesta, droger finns överallt � man träffar ju folk som är påtända men det är inte 

min grej ... jag tycket det är sunkigt!  visst det kan vara synd om dom men jag tycker det är 

sunkigt2. Dom behöver hjälp men dom måste själva vilja ha den också och kämpa��(Ali) 

 

                                                
2 Sunkigt = smutsigt 
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Detta uttalande av Ali visar att han saknar förståelse för beroendetillstånd, (anser att man 

måste vilja ha hjälp och kämpa) vilket nog inte är ovanligt inom majoritetssamhället. 

Samtidigt är sådan okunskap förvånande i ett samhälle där droger och drogberoende ständigt 

är aktuella i debatten.  

 

Crocker hävdar att �controllability� är en av de viktigaste dimensionerna av stigma. Med detta 

begrepp syftar han på individens förmåga att kontrollera den egenskap som leder till 

stigmatiseringen. Hans tes är att oförmåga att kontrollera egenskapen (t.ex. bruk av droger) 

leder till stigmatisering medan samma egenskap hos någon annan, som håller bruket under 

kontroll, inte leder till stigmatisering.                 

 

�Varför testar några människor några gånger medan vissa börjar ta sprutor ... heroin, om 

det var lika för alla skulle väl alla som tar då och då ta heroin en dag men så är det ju inte ... 

vissa klarar inte av det utan tappar kontrollen över sitt liv � varför ska man göra det för 

droger�.(Ali) 

 

�Klart att folk vill festa ... ha kul ... testar lite droger och det fortsätter. Till slut är dom 

beroende och mår inte bra utan droger och då är det inte lika kul längre men varför 

börja�.(Ali) 

 

En annan närliggande typ av stigmatisering är �course of the mark�; vilket kan översättas till 

stämpelns utveckling eller riktning, dvs. om stämpeln (det som orsakar stigmatiseringen) 

försvagas eller förstärks över tid. Ovan pekar informanterna på att missbrukaren har tappat 

kontrollen över utvecklingen. 

 

�Visst det är ju många som testar droger någon gång i livet,  det har jag faktiskt själv gjort 

men att fortsätta ta droger år efter år så är det ändå ganska självklart att det blir problem ... 

tycker jag�.(Stefan)  

 

�Jag har aldrig tagit droger och kommer aldrig göra det. Jag kan inte förstå varför folk gör 

det. Speciellt i ett land som Sverige ... lyssna, i Sverige har alla - inte några, alla- möjligheten 

att skaffa sig en utbildning, jobb, lägenhet, bra bil - allt du behöver eller hur. I mitt hemland 

är många glada om dom slipper gå hungriga, jag förstår om dom tar droger men här -

varför?! Det behövs inte!�(Ali) 
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�Man ser dom nere på stan � varje dag på bänkarna framför bankomaterna ... dom är helt 

borta. Vuxna människor som bara sitter där helt förlorade ... klart det är trist men alla väljer 

ändå sin egen väg - eller är det inte så�.(Ali) 

 

Båda mina �svensson�- informanter lägger enligt min mening skuld på missbrukaren för att ha 

försatt sig i den situation som han/hon nu befinner sig i.  Att missbruket utvecklas och att 

missbrukaren - ju längre han kommer in i ett tyngre missbruk - mer och mer isoleras från 

majoritetssamhället och får det svårare att accepteras av det verkar de inte vara medvetna om.  

Vad mina �svensson�- informanter snarare lyfter fram är att missbrukare borde förstå att det 

blir problem om man under längre tid tar droger. Den inställning de förmedlar är att 

missbrukarna får skylla sig själva för den situation de befinner sig i. Det tyder på bristande 

kunskaper om missbrukets mekanismer. 

 
�A person who is stigmatized is a person whose social identity, or membership in some social 

category, calls into question his or her full humanity � the person is devalued, spoiled or 

flawed in the eyes of others�. (Crocker, Major & Steele I Heatherton sid 1) 

 

En av de mest utpräglade åsikterna förefaller vara att man inte vet vad en missbrukare kan ta 

sig till, de är inte som andra och därför är det obehagligt att möta dem. Det här kan ses som 

uttryck för citatet ovan: �calls into question his or her full humanity� � eller kan helt enkelt 

klassificeras som rädsla.  

 

8.3 Rädsla  

Att missbrukare kan ses som farliga visar sig båda informantgrupperna vara medvetna om 

under intervjuerna. Missbrukarna vet att många i omgivningen är rädda för dem och den andra 

gruppen säger att missbrukarna är oberäkneliga och man inte riktigt vet vad de kan göra under 

sitt drogrus.  

 

Under mina intervjuer med missbrukare har det varit tydligt att de uppfattar sig själva som 

individer i en grupp som de flesta människor från majoritetssamhället är rädda för och därför 

undviker. 
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Jag har under de tillfällen jag har spenderat med mina missbrukande informanter också själv 

sett att människor blir rädda för dem. Nedan kommer några uttalanden av informanterna när 

vi samtalar kring rädsla.  

 

�Är man ute sent en kväll på väg hem från krogen eller nåt så är det klart att det är ju inte 

drogpåverkade människor man vill stöta på ... dom kan göra lite vad som helst eftersom dom 

inte riktigt styr sig själva som vi andra gör�. (Stefan) 

 

�Människor som tar droger är ju inte riktigt sig själva längre. Är man beroende av droger så 

blir det ju så. Det är ju svårt att veta var man har en sådan människa tycker jag. Man vet ju 

inte vad dom kan göra och hur dom resonerar. Nåt som är helt sjukt för oss kanske kan vara 

logiskt för en som är drogpåverkad, man vet ju inte�.(Stefan) 

 

De två citaten ovan anser jag stämma väl överens med uppfattningen att människor som tar 

droger saknar de spärrar som vi andra har, vilket gör dem oberäkneliga och farliga. Av de 

erfarenheter jag har fått i min kontakt med påverkade informanter anser jag att det inte 

stämmer och det kanske delvis är en myt som är en del av förklaringen till de problematiska 

relationerna mellan missbrukare och majoritetssamhället, enligt stigmatiseringskategorin 

�peril�. 

 

Mina missbrukande informanter var själva mycket medvetna om att människor upplevelser 

dem som farliga.  

 

�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�.(Tony) (de Alencar 

2005) 

 

�Fan vet jag vad folk tror egentligen ... dom tycker väl att jag är jävligt misslyckad eftersom 

jag pundar och så.. - vet inte�dom tycker nog jag är en farlig person men va fan vem fan 

skulle jag kunna skada förutom mig själv?�.(Matte) 

 

�Hur jag tror folk ser på mig? ... ah jag är en heroinist som under många år ständigt hamnat 

tillbaka i knarkträsket efter kortare perioder när jag varit ren. Jag tror dom flesta ser på mig 
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som en person som det är kört för � man kan ju själv haja till över hur folk kollar på en 

ibland, antingen jävligt äcklade eller rädda. Börjar man tala med nån så blir dom oftast 

jävligt rädda�.(Rille) 

 

 �Indeed there is clear evidence that people tend to dislike individuals and groups who 

endorse (or appear to endorse) values different from their own � we would further suggest 

that such groups should become increasingly stigmatized as they are perceived to be effective 

threats to preferred socialization messages.� ( Biernat, Vescio & Theno i Heatherton)  

 

Citatet ovan tolkar jag som att individer eller grupper stigmatiseras av omvärlden för att de 

kan uppfattas utgöra ett hot för den större gruppens värderingar och normer. 

 

Lalander talar om att grupper som följer normer och värderingar som står i strid med 

majoritetssamhället kan utgöra en subkultur. Han menar att dessa grupper stigmatiseras av 

den anledningen att deras olikhet kan utgöra ett hot mot majoritetssamhällets normer. I fallet 

med missbrukare anses inte bara gruppen utgöra ett hot mot samhällsnormerna utan 

missbrukare uppfattas även utgöra ett fysiskt hot för sin omgivning. 

 

8.4 Missbrukare: stigmatisering 

Vi/dom perspektivet i relationen till majoritetssamhället var tydligt under mitt förra arbete och 

det visade sig också på nytt under det här arbetet. 

 

�Alltså det blir ju lite � ah jag vet inte svenssons svenssons, det blir ju lite vi mot dom. Dom 

ser ner på en för att man är en pundare även fast man nu inte pundar men det spelar ingen 

roll och att det i grunden ligger saker som gjort att det blivit som det blivit skiter dom i. Det 

är många som dömer en på förhand liksom � utan att ens känna en så det blir ju automatiskt 

vi mot dem på nåt sätt ... ah typ. Man har ju blivit präglad till att inte gilla dom för att dom 

har förskjutit en själv�.(Matte) 

 

�Det blir vi och dom på grund av att samhället är format så�så vad kan man göra. Är du 

inte en svensson svensson så är du utanför��(Rille) 

 

Jag anser att ovanstående uttalanden är en tydlig indikation på att Matte ser sig som 

stigmatiserad av majoritetssamhället. Rille visar liksom Matte en upplevd skillnad mellan 
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samhället och sig själv. Det resulterar att de känner sig stigmatiserade eftersom de inte är en 

svensson svensson (Rille) respektive är en pundare (Matte).  

 

Ingrid Lander menar att det är först när samhället definierar personen som en avvikare och 

personen så småningom går in i den rollen som själva avvikelsen uppstår. Det är en 

stigmatiseringsprocess som sker i interaktion med andra. Lander som gjort en studie om 

missbrukande kvinnor menar att deras �icke-normalitet� förstärkts av det stigma som deras liv 

beklätts med under åren, den process där de skall inse sitt eget tillkortakommande genom att 

erkänna sig som �avvikare� för på så sätt kunna påbörja ett nytt �normalt� liv ( Lander 2003). 

 

�Är man inte som alla andra och gör som alla andra så tycker ju många att det är nåt som är 

fel på en du vet � fast jag tycker att det är dom det är fel på förstår du,  hehe! ... så vad ska 

man göra�.(Tony) 

 

Här visar Tony den olikhet han upplever mellan honom själv och representanter för 

majoritetssamhället: bryter man mot det accepterade normala så uppfattas man som konstig 

och att det är något fel på en. Intressant i det här citatet är att Tony försvarar sitt sätt att leva 

genom att säga att han tycker att det är majoritetssamhällets företrädare som det faktiskt är fel 

på. Han utmanar med andra ord majoritetssamhället. 

 

 Mina missbrukande informanter tar således tydligt ställning och bekräftar det vi-dom-

perspektiv som är grunden i förhållningssättet till majoritetssamhället.  Dessutom antyds de 

missbrukande informanternas provocerande attityd gentemot svenssons som grupp. Denna 

attityd orsakas - ur missbrukarnas perspektiv - av svenssons initiala avståndstagande från 

missbrukare. Jag var med om ett flertal situationer under mitt förra arbete där mina 

missbrukande informanter tydligt provocerade (de Alencar 20005). 

 

 

8.5 Missbrukare: subkultur 

Kontakterna med de missbrukande informanterna visade, både i den förra och i den här 

studien, att de hade en tendens att isolera sig och endast umgås med missbrukare som lever 

under förhållanden som liknar deras egna och följer liknande regler. Detta kan tolkas som att 

missbrukare som grupp kan utgöra en subkultur. En rad uttalanden kan ses ur ett subkultur 

perspektiv där mina missbrukande informanter följer sina egna normer och inte 
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majoritetssamhällets. Normer och värderingar som står i strid med majoritetssamhället kan 

enligt Lalander vara definitionen av en subkultur.  

 

Jag anser dock att man också måste ställa sig frågan om hur pass uppriktiga de är mot mig när 

de talar om svenssons liv som något de själva inte vill delta i och hur pass frivilligt deras 

utanförskap egentligen är. Även om de är öppna mot mig företräder jag majoritetssamhället 

och det är naturligt att inte vilja visa mig att man anser sig utanförställd mot sin vilja. Det är 

lättare att hålla självrespekten vid liv om man framställer det som ett eget avståndstagande. 

 

�Grejen e den så som jag hajar, det är att dom har inte hajat att det finns narkomaner i alla 

kategorier, klart den värsta stämpeln har ju den som står på plattan. Det är ju den blicken 

man får. Det kanske börjar bli bättre nu � massa information och så� men det är ju det 

stuket som folk har sett på missbrukare. För svenssons är man ju liksom en gång pundare 

alltid pundare. Sen spelar det ingen roll vad man gör�.(Tony) 

 

Tony framhåller den hierarki eller statusordning som är etablerad bland missbrukare, där den 

grupp som har lägst status är heroinisterna som håller till på Plattan. Den som tillhör en 

kategori med högre status blir irriterad och kränkt av att jämställas med gruppen med lägst 

status. I min förra uppsats sa Tony så här: 

 

� Jaja, det är olika grupper liksom ... flummargrupper3... horsare4... colanissar -  cola5 där 

brukar det va delat.. det finns såna här östermalmare ...bratsen6 som köper koks. Sen finns det 

dom här dealarna som koksar själva och becknar7  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 kabbe8. Förstår du! Dom är äckliga!! (han är märkbart 

arg nu) Överhuvudtaget,  dom är stämplade..  plus att man vet vad 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 
                                                
3 Flummare = haschrökare 
4 Horsare =  heroinister 
5 Cola = kokain 
6 Bratsen = överklassare 
7 Becknar = säljer 
8 Kabbe = ampull med heroin 
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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 roppar9.. 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�. (de Alencar 2005) 

 

Tony är den av mina missbrukande informanter som trots missbruk och två fängelsestraff 

ändå i sin värld ses som respekterad. Han har många kontakter och när jag träffat honom har 

det vid flera tillfällen varit i sällskap med yngre människor som tydligt ser upp till honom som 

en typ av mentor. I Tonys fall går det att tala om subkulturen som något han tjänar på jämfört 

med hur han ses av majoritetssamhället. 

 

Tony återkommer ofta till skillnaderna mellan svenssons och missbrukarna. 

 

�Jag vet inte, vi har ju ingenting gemensamt .... vi har ingenting gemensamt � jag tycker om 

våldsamheter, fight, lite råare grejer du vet. De gillar ju inte sånt, de tycker om att segla du 

vet � haha, de är sånt man krockar med liksom � det krockar ju liksom du vet � det går inte 

� vi pratar hela tiden om olika saker ... två helt olika världar ... och det är så man har vuxit 

upp du vet ...  man har fått växa upp med att ha varit fett nojig ibland ... man har blivit jagad 

... man har jagat ... pundat, varit riktigt illa ute och borta ... man har varit och skrapat i 

botten du ve,  utan pengar -  man har vart på toppen med pengar men bränt allting på knark 

... men man har haft sitt roliga du vet ... man har levt helt olika liv du vet�.(Tony) (de Alencar 

2005) 

 

Tony påpekar åter de stora skillnader i livsstil som han uppfattar mellan majoritetssamhället 

och hans egen grupp. I samtalet lyfter han ofta främst fram det positiva, spänningen, pulsen 

och farten. Man kan säga att han här lyfter fram subgruppsaspekterna av relationen till 

                                                
9 Roppar = rohypnoltabletter 
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majoritetssamhället och bortser från de andra aspekter, dvs. stämpling och utanförskap, som 

han uttryckt vid andra tillfällen.  

 

Matte tar ut svängarna mera och målar ibland upp idealbilder av tillvaron som missbrukare. 

 

�Vi går våran egen väg istället för att ha det inprintat som en jävla robot att det här ska man 

göra. Vi gör det här, det vill jag och sen skiter jag i det. Lagligt eller inte, jag lever ut som jag 

vill. Förstår du vad jag menar hur skumt det än lät�.(Matte)  

 

Matte hävdar således sin rätt till att följa andra normer än de som gäller i majoritetssamhället. 

Han framhåller att det är oväsentligt vad lagen (dvs. samhället) anser. 

 

�Det är så jävla många som bara mamma och pappa har gjort så och så blir det att man gör 

likadant och så gör man en massa saker utan att stanna upp och tänka över om det här är 

nånting som jag överhuvudtaget vill göra  - näh men du vet ... man lever någon annans dröm 

eller nåt, förstår du�. (Matte) 

 

Även här framhåller Matte att utanförskapet är ett fritt val och han framställer den icke- 

missbrukande majoritetsbefolkningen som osjälvständig och oreflekterad.  

 

�Egentligen så är ju samhället jävligt tråkigt. Det går bara runt runt. Det är 

förutbestämt�du ska ha ett jobb mellan åtta och fem och gå som en jävla zombie! Vi som gör 

dom annorlunda grejerna, drogar, söker kickar ... vi vill nånting mer förstår du. Vi söker ju 

efter nånting och det behövs folk som oss � jag menar kolla på alla uppfinnare hehe dom har 

inte vart nöjda med samhället som funnits jag menar � samhället behöver dom som söker 

efter nånting annat för att utvecklingen skulle inte komma framåt om folk bara var nöjda med 

det som fanns � visst, jag kanske valde fel väg att koncentrera mig på haha men asså ... men 

viljan finns hehe ah! men det är ju så hehe!�(Matte) 

 

Matte ger uttryck för en bild av missbrukarna som kreativa, annorlunda på ett sätt som behövs 

för att samhället ska utvecklas. Han förnekar eller bortser i de här delarna av intervjun från de 

problem som kommit med livsstilen.  
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Observation  

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�.(de Alencar 2005) 

 

Denna observation ansåg jag i den förra uppsatsen och anser fortfarande vara ett exempel på 

att missbrukare som grupp kan utgöra en subkultur. Exemplet visar hur de yngre i gruppen 

använder sig av äldre mentorer för att klara av sin situation så smidigt som möjligt. För oss 

utomstående är det inte något positivt som sker när de yngre lär sig av de äldre hur man som 

missbrukare ska klara sig för polisen. För Chris är det en nödvändighet, för att klara sig så bra 

som möjligt i sin värld och därför en beundransvärd förmåga. Jag tolkar detta som exempel på 

subkulturstänkandet med egna normer och regler.  

 

Tony jämför tillvaron för missbrukare och svenssons och hävdar att det inte är så stor skillnad 

på livstillfredsställelse som man kan tro. 

 

�Jag tror inte dom har haft mer kul i livet än oss .... eller det beror ju på vad dom tycker är 

kul, vi garvar ju mycket ... vi tycker det ju är kul att jaga negrer haha!(han syftar på ett bråk 

några dagar tidigare) dom kanske tycker det är kul att titta på bingolotto,  jag vet inte ... 

förstår du jag vet inte,  jag kan inte hur dom är socialt du vet, hur dom lever socialt och vad 

dom tycker är kul. Jag tror dom har andra sociala grejer som dom tycker är kul du vet ... jag 

vet inte. Jag tror det är same shit bara att jag tror vi lever lite på den andra sidan med andra 

foten .... på andra gränsen liksom men annars lever vi samma liv bara att vi lite på fel sida av 

lagen hela tiden�.(Tony) 

 

Här säger Tony att det egentligen är samma liv, bortsett från olika sociala vanor och att man 

befinner sig på varsin sida om lagen. Han lyfter fram kriminaliteten som den centrala 

åtskillnadsfaktorn. Tony har flera fängelsevistelser bakom sig vilket kan påverka hans syn på 



 31

relationen till Svenssons: i hans fall är det både missbruket och kriminaliteten som avviker 

från Svenssons normer. 

 

8.6 Missbrukare: andra former av vi-dom-identifikation 

Jag anser att citaten som jag presenterat ovan är kärnan i mina frågeställningar. Inget av dessa 

två begrepp (subkultur och stigmatisering) räcker dock - enligt de definitioner jag kommit i 

kontakt med - för att förklara relationen missbrukare - samhället.  I hur hög grad är de 

missbrukandes attityder till majoritetssamhället självvalda, dvs. uttryck för en subkultur? Har 

mina missbrukande informanter något val eftersom de inte känner sig tillhöra 

majoritetssamhället och inte heller välkomna?   Några uttalanden visar på ytterligare aspekter 

av denna relation, som jag anser värda att lyfta fram. Jag numrerar aspekterna med romerska 

siffror i stället för att namnge dem, eftersom en namngivning kan ge fel fokus. Enligt min 

mening behöver de här aspekterna studeras vidare innan de kan namnges. 

 

I. �Jag tror absolut inte vanliga svenssons tänker som oss. Dom har ju levt så här � du vet 

goda å fina liksom. Dom har ju aldrig stått utanför samhället som man har sett det. Hur 

många gånger har man inte blivit dömd då på förhand. Polisen har varit på det ena och det 

andra � vanliga svenssons har inte varit i dom situationerna. Dom har inte sett allt det våld 

och annat � dom har inte sett det så jag tror absolut inte dom tänker som oss�.(Rille)  

 

Rille talar här om utanförskap som en självklarhet, inte i första hand på individnivå utan på 

samhällsnivå. För svenssons är inte polisen en fiende utan en beskyddare. Svenssons blir inte 

dömda på förhand. Missbrukaren misstros av alla i samhället. Mot den bakgrunden av total 

olikhet i fråga om grundtrygghet menar Rille att man tänker alltför olika dvs. har olika livssyn 

och uppfattning om samhället. Man kan här tala om ett fenomen som kan jämföras med 

strukturell diskriminering: i samhällssystemet finns strukturer som systematiskt missgynnar 

missbrukarna i relation till majoritetssamhället. I viss mån kan fenomenet jämföras med andra 

minoriteters relation till majoritetssamhället.  

 

II.    Klart att det delvis kan vara en själv som är lite skadad du vet � hehe man har ju ångest 

då och då över att ens liv stått jävligt stilla dessa år förstår du. Folk vi såg som snorungar 

när vi gick i skolan är idag på feta jobb eller har en grym utbildning och så kollar man på sig 
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själv du vet hehe! Pundar och becknar10, kanske försöker få iväg en gubbe cola11 till dom 

eller nåt hehe. Ens situation gör ju att man inte passar in med dom. Dom är med sina,  jag 

med mina förstår du�(Tony) 

 

Här talar Tony om en annan typ av utanförskap som också är en konsekvens av hans liv som 

missbrukare. Hans liv har kretsat kring droger och det har lett till att han står kvar i en 

livssituation som de flesta andra i ungefär samma ålder som han har lämnat genom utbildning 

och ordnat arbete. Detta är ett reellt utanförskap som är en konsekvens av drogerna, men som 

kan uppnås också på annat sätt än genom droger, t.ex. förståndshandikapp, fysiska 

funktionshinder eller etnisk bakgrund. Samtliga dessa grupper står utanför det normala eller 

etablerade samhället och delar erfarenheten att utbildning, arbete och egen försörjning är 

betydligt svårare att åstadkomma än för svenssons. 

 

III.  �En svenssons kommer jag aldrig att bli. Man har ju levt som man har levt och även om 

man lägger ner med drogerna så har man en helt annan mentalitet. För att man har sett saker 

från två håll förstår du. Du vet svenssons lever i sin lilla skönhetsidyll och har inte sett grejer 

som missbrukare gör. svenssons har ju helat tiden levt i samhället medan man själv varit 

utanför. Jag tror aldrig jag skulle kunna bli en svenssons oavsett om jag ville eller 

inte�.(Rille) 

 

Här anser jag att Rille tar det upplevda utanförskapet till en ny dimension som jag inte har 

diskuterat kring tidigare. Han menar att även om han slutar med droger så har hans 

erfarenheter som missbrukare präglat honom och hans mentalitet så pass mycket att det 

stänger dörren till delaktighet i majoritetssamhället. Utanförskapet består (åtminstone till viss 

del) även om han skulle sluta använda droger. Det är inte i första hand en följd av 

drogmissbruket utan av erfarenheter i kontakten med samhället - till följd av missbruket � 

som svenssons inte ens kan föreställa sig. Man har olika referensramar baserat på olika 

erfarenheter. Detta fenomen kan jämföras med t.ex. en person som har upplevt ett krig, och 

därför aldrig kan bli lika oskuldsfullt övertygad om en god och trygg framtid som den som 

saknar sådana upplevelser. 

 

IV. Matte pekar på en annan men näraliggande aspekt: en gång pundare, alltid bränd. 

                                                
10 Becknar = säljer, langar 
11 Cola = kokain 
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�Om man själv vill göra en förändring då är man väl som alla andra förstår du och då ska 

man väl få den chansen � allt handlar väl vad man vill, om man inte vill leva som alla andra 

-ah fine! Men om man sen vill det efter att hamnat snett, vill ändra sig va fan � inte visste jag 

när jag rökte min första braja att jag sen skulle sitta med en spruta i armen -  man vet 

inte�!(Matte) 

 

Här säger Matte dels att man bör få en andra chans när man ber om den samtidigt som han i 

ett annat sammanhang har sagt att han tycker att man har rätt att gå sin egen väg när man vill 

det (jämför ovan). Går det dåligt så kan man inte alltid ställas till ansvar för det och han tycker 

att omgivningen saknar förståelse för att det är svårt att ta sig ur ett missbruk. 

 

�Nä du vet man är ju alltid den som man har varit. Kommer jag till ett jobb och folk vet min 

bakgrund ... alla håller ju ögonen på mig, händer nåt är det mig dom frågar först. Man är ju 

pundare liksom! En sämre människa än den vanliga klassen � asså antingen så förskjuter 

dom en eller så är det så jävla synd om en, man klarar inte ingenting typ � du vet då blir 

man behandlad som en handikappad. Ah lilla gubben typ (låter som om han talar till ett litet 

barn) ska du ha hjälp med det här ... folk tror inte ens man kan koka potatis, näh men förstår 

du! antingen är det bara näh usch!! eller så är det ahh men du ...  då det är ju bara för 

mycket! Känner sig ju inkompetent liksom ... vi är människor vi också ... vi hamna lite snett 

men mer än så är det inte�.(Matte) 

  

I det här uttalandet visar Matte att samhällets attityd påverkar honom negativt och leder till en 

ond cirkel: han känner sig mindre värd (�inkompetent�), när han möter någon av de två 

attityder som är vanliga i kontakten mellan majoritetssamhället och missbrukaren: 

misstänksamhet eller överbeskyddande. 

 

En annan dimension av relationen till majoritetssamhället påpekar Chris nedan. 

 

V. �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 chapp12. Jag tror där genomskådar folk en. Folk fattar ju att det där är inte 

                                                
12 Chapp chapp = supa hårt 
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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�.(Chris) (de Alencar 2005). 

 

Den kulturkrock som Chris beskriver förstärker troligen det utanförskap eller främlingskap 

missbrukaren upplever. Relationen vi-dom tydliggörs i den här typen av situationer. 

Kulturkrockar är ofta påfrestande, vilket kan vara en av flera förklaringar till att missbrukare 

endast umgås med andra missbrukare. Man kan här tala om en form av alienation. 

    

De återkommande pendlingarna mellan att vara delaktig i majoritetssamhället - inte vilja vara 

delaktig, vilja vara delaktig- inte få vara delaktig - inte kunna vara delaktig pågår ständigt.  

Orsaken till bristerna i delaktighet blir med nödvändighet mångfacetterade. 

 

Citaten ovan visar att mina missbrukande informanter själva har upplevt och är medvetna om 

hur svårt det kan vara för dem att ta sig in i majoritetssamhället även när de är drogfria. De ser 

sig själva som stämplade och uppfattar att de alla dras över en kam eftersom �svenssons� inte 

kan urskilja en missbrukare från en annan, medan det inom missbrukargrupper betraktas som 

stora skillnader mellan missbrukare, beroende på vilka droger man använder. De anser sig bli 

fördomsfullt bemötta, vilket enligt min mening är en korrekt analys av �svenssons� syn på 

missbrukarna så som den har kommit till uttryck hos de informanter jag använt i den här 

studien. Fördomsfullt bemötande har jag själv blivit vittne till vid ett flertal tillfällen när jag 

varit tillsammans med dem, inte bara i de händelser jag beskrivit ovan. 

 

Tannenbaum menade att samhällets utpekande av en individ som ond kan leda till att 

individen accepterar denna syn på sig själv och beter sig därefter. Det leder i sin tur att 

individen bryter mot samhällets normer i allt högre utsträckning, ( i Sarnecki 2003). Detta 

resonemang överensstämmer med Landers syn på hur personer med ett stigma tar till sig 

rollen som avvikare.  

 

Lemert introducerade begreppet primär och sekundär avvikelse. Den primära är den vanliga 

som tex pojkstreck som människor växer ifrån. När individens primära avvikelse möts av 

samhällets reaktion och individen avviker på nytt och då möts av en starkare reaktion osv. kan 

det enligt Lemert leda till att individen får en negativ identitet och börjar avvika i linje med 
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den manifesterade synen på honom. Detta slags avvikelse kallar Lemert för en sekundär 

avvikelse ( i Sarnecki 2003). 

 

Howard Becker diskuterar i sin bok från 1963 att avvikande beteende inte är en egenskap hos 

vissa individer utan ska istället ses som en relation mellan människor där den ena är beroende 

av reaktionen från den andra. Så länge ingen påpekar att personen begår en avvikande 

handling så kommer inte personen att uppfattas som en avvikare. Samtidigt kan en person 

uppfattas som en avvikare trots att personen inte begår brott eller liknande. Becker menar att 

avvikelse inte är något som finns i sig utan istället uppstår genom samhällets reaktioner. 

Becker fortsätter med att hävda att samhället är ojämlikt och att människor tillskrivs olika 

egenskaper av sin omgivning.  De med låg status tillskrivs en negativ stämpel. Stämpling är 

enligt Becker relaterad till makt. Det är de som har makten som dikterar vilka som ska bära 

vilken stämpel som outsiders och varför. Becker och andra stämplingsteoretiker anser att det 

är samhällets reaktion på de negativt stämplade individerna som är den egentliga orsaken till 

brottslighet ( Becker 1963). 

 

8.7 Slutsatser från avsnitten 8.2 � 8.6  

I det här avsnittet ska jag besvara mina frågeställningar och diskutera kring det jag kommit 

fram till under det här arbetet.  

 

Frågeställningen om majoritetssamhället stigmatiserar missbrukare som grupp anser jag att 

jag fått tillräckligt mycket material för att besvara med ett ja. Att det finns en rädsla för 

missbrukare har stämt in på vad mina informanter som representerar majoritetssamhället har 

sagt. De har visat en rädsla för missbrukare och menar att missbrukare är så oberäkneliga att 

man inte kan veta vad de kan göra.  

 

Angående frågeställningen om majoritetssamhällets åsikter om missbrukare är baserade på 

erfarenheter och kontakter med missbrukare eller på den allmänna uppfattningen: alla mina 

informanter som representerar majoritetssamhället har faktiskt bekanta som tar droger ibland 

eller har själva testat droger.  Jag tycker ändå att de visar en okunskap om missbruk och 

beroende vilket visar sig i ganska hårda uttalanden om att man ska kämpa på och ta sitt ansvar 

och går det fel så får man skylla sig själv.  
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Det finns också en del som pekar på att missbrukare som grupp kan utgöra en subkultur. Mina 

missbrukande informanter säger sig alla följa sina egna normer och regler även om det 

innebär att bryta mot lagar, vilket kan tolkas som att de utgör en subkultur. De har utvecklat 

en egen slang för mycket som är centralt i deras värld och som för utomstående är ett språk 

man bara delvis förstår. De använder sig av mentorer och har en hierarki inom gruppen, som 

utomstående inte heller kan se. Det faktum att man kan göra sig en karriär inom gruppen och 

där bli respekterad och framgångsrik - fast man ur majoritetssamhällets ögon är misslyckad - 

tyder också på att de utgör en subkultur där andra värderingar råder. 

 

Frågeställningen som berör majoritetssamhällets sätt att bemöta missbrukare förstärker 

utanförskapet eller om missbrukare kan vara självstigmatiserade kommer jag besvara ifrån två 

olika perspektiv. Missbrukare lever i ett utanförskap p.g.a. andra livserfarenheter och 

bristande tillit till samhället men detta är inte tillräckligt för att förklara relationen till 

majoritetssamhället, utan analysen behöver kompletteras med ett objektivt strukturellt 

perspektiv: de missbrukande informanterna har kort utbildning, svårt att få jobb och bostad, 

och misstros närmast automatiskt av polis och domstol. Polisen utgör inte ett beskydd för 

missbrukande medborgare utan en fiende i tillvaron. Det är viktigt att försöka tänka sig in i 

hur krävande den del av utanförskapet som handlar om utbildning, arbete och bostad är för en 

person i den situationen då man är psykiskt och/eller socialt svag och missbrukare.  

 

Den kvarvarande frågställningen rör hur samspelet mellan stigmatisering och subkultur 

påverkar missbrukarnas tillvaro. Subkulturen får gruppen att agera på ett visst sätt som en 

konsekvens av stigmatiseringen. Subkulturen är inte beroende av stigmatiseringen men stärks 

genom den. Trots att det rör sig om två skilda men samvarierande fenomen så påverkar de 

varandra och bidrar till en ständigt starkare ond spiral: subkulturtendenserna förstärker 

stigmatiseringen och denna stärkta stigmatisering orsakar behov av en ännu starkare 

identitetsgemenskap i subkulturen, vilket förstärker stigmatiseringen. 

 

9. SLUTDISKUSSION 

Mitt förra arbete hade en explorativ karaktär, då syftet var att belysa mina informanters 

vardag och situation utifrån deras egna synpunkter och erfarenheter. Jag kom fram till att det 

verkar föreligga ett komplicerat förhållande mellan subkultur och stigmatisering i 

missbrukares relation till majoritetssamhället. Enligt min mening går det inte att utesluta vare 
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sig det ena eller det andra begreppet, då jag anser att det handlar om ett kontinuerligt samspel 

mellan dem.  Hur spiralerna subkultur-stigmatisering-subkultur bildas ser jag som en 

angelägen uppgift för framtida forskning. 

 

Livet som missbrukare är enligt min mening i hög grad identitetsskapande och leder närmast 

automatiskt till ett svårt förhållande till majoritetssamhället. Företrädarna för 

majoritetssamhället verkar själva ha en tendens att stämpla och stänga ute människor som inte 

följer de generellt accepterade normerna. Enligt min mening grundar sig denna tendens 

mycket på okunskap och rädsla. Människor som faller utanför normen - i det här fallet är fast i 

ett tungt missbruk - stigmatiseras. De uppfattas som misslyckade och farliga. Att de själva ska 

ta ansvar för den situation de befinner sig i förefaller vara en allmän åsikt, enligt de 

informanter som har uttalat sig i denna uppsats.  

 

De citat och observationen jag givit ovan såg ansåg jag illustrera min slutsats att missbrukarna 

ser sig både som del av en subkultur och som utanförstående i majoritetssamhället, eller 

stigmatiserade. Både Matte och Tony växlade mellan att å ena sidan lovorda det fria 

händelserika liv som missbruket ger och å andra sidan peka på det stora avståndet till 

majoritetssamhället. Mattes uttalade önskan att bli delaktig i majoritetssamhället och hans 

åsikt att samhället behöver avvikande personer för att utvecklas visar enligt min mening 

pendlingen mellan de två tillstånden: självvald subkultur respektive ofrivillig stigmatisering. 

  

Min avsikt med den här uppsatsen var att komma några steg framåt i arbetet att identifiera och 

förstå samspelet mellan subkultur och stigmatisering. En första slutsats är att samspelet inte 

låter sig identifieras så lätt. En aspekt jag inte har berört med informanterna men som säkert 

präglar båda inforfmantgruppernas åsikter är den kriminalitet som är en följd av missbruket. 

Denna faktor präglar troligen �svenssons� syn på missbrukaren och missbrukarens syn på sin 

egen grupp som annorlunda än �svenssons�. En persons position i missbrukarkretsar kan 

också vara vitt skild från den han har i majoritetssamhället, vilket innebär att han för sin 

självkänsla tenderar föredra att stanna kvar i drogtillvaron. Heroinister har låg status i 

missbrukargruppen � påverkar detta en heroinists uppfattning om �svenssons� syn på honom?  

 

Intervjuerna med �svenssons� skulle behöva utvecklas och fördjupas. Jag har tidigare nämnt 

att jag bedömer att dessa informanter var försiktiga med sina uttalanden, eftersom de läst min 

förra uppsats och gärna vill framstå som toleranta, vilket är en positiv egenskap i vårt 
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samhälle. Skulle de ha framfört andra åsikter i ett annat sammanhang, eller rentav till mig om 

jag inte hade ansett det viktigt att de först skulle få läsa min förra uppsats?  Det här blev ett 

etiskt- metodologiskt problem och samtidigt en fråga om tillförlitliga uppgifter från 

informanterna. Att en informant inte ville fullfölja intervjun ser jag som det starkaste uttrycket 

för den försiktighet som jag observerade hos alla mina �svensson� informanter.   

 

Många frågetecken finns kvar vad gäller �svenssons� syn på missbrukare och hur denna syn 

samspelar med missbrukarnas omväxlande förhärligande av missbrukartillvaron, dvs. 

subkulturaspekten sådan jag uppfattar den, och deras konstaterande av ett utanförskap, vare 

sig de önskar det eller inte.  

 

Det har varit tydligt att mina missbrukande informanter har haft ett eget personligt intresse av 

att delta i arbetet. Den oftast spända intervjusituationen med svenssons tror jag har samband 

med huvudlinjen i uppsatsen dvs. majoritetssamhällets eventuella stigmatisering av gruppen 

missbrukare, och det faktum att tolerans och förståelse är högt värderat i vårt samhälle.  Jag 

tolkar således dessa informanters spända framträdande i intervjuerna som att de kände sig 

pressade och valde sina ord väl för att inte brista i tolerans, i enlighet med 

majoritetssamhällets värderingar 

 

Urvalet informanter har varit litet. Naturligtvis går det inte att dra bestämda slutsatser om 

generella uppfattningar genom ett så litet antal personer, dels missbrukare och dels företrädare 

för majoritetssamhället. Jag anser ändå att intervjuerna har gjort det möjligt att se nya frågor, 

och skapar medvetenhet om de områden av okunskap, dvs. vita fläckar på kartan, som 

fortfarande finns inom forskningen kring missbrukare.  
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